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Приложение 3.1.1 

Насоки по Оперативна програма „Транспорт  
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Приложение 5.1.2 

Инструкция за управление на риска в 
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Приложение 8.1 

Стандартен уеб базиран формуляр в  

ИСУН 2020 

 

Формулярът се попълва в електронната 
система на ИСУН 2020. Формата е налична в 
PDF формат на страницата на УО на ОПТТИ. 

http://www.optransport.bg/page.php?c=274&d=
1472 

 
 
 



 

 

Приложение 8.2 

Формуляр за кандидатстване за 
финансиране на голям проект 

Европейски фонд за регионално 
развитие/Кохезионен фонд 

инфраструктурни/производствени 
инвестиции 

(на български език) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 Приложение: 8.2 

Формуляр за кандидатстване за финансиране на голям 
проект (на български език) 

 

Наръчник за 
изпълнение 

на проекти по 
ОПТТИ 

2014-2020 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 
Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

 

ГОЛЯМ ПРОЕКТ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ/КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

ИНФРАСТРУКТУРНИ/ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Наименование на проекта <type='S' maxlength=255 input='M'> 

Номер по CCI <type='S' maxlength=15 input='S'> 

A.   СТРУКТУРА, ОТГОВАРЯЩА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ 

ПРОЕКТ, И НЕЙНИЯТ КАПАЦИТЕТ 

А.1.   Орган, отговарящ за осъществяването на проекта (управляващ орган или 

междинно звено) 

A.1.1 Име: <type='S' maxlength='200' input='M'>  (1) 

A.1.2 Адрес: <type='S' maxlength='400' input='M'> 

A.1.3 Име на лицето за контакт <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.1.4 Длъжност на лицето за контакт <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.1.5 Телефон: <type='N' input='M'> 

A.1.6 Електронна поща: <type='S' maxlength='100' input='M'> 

А.2.   Структура(и)  (2), отговаряща за изпълнението на проекта 

(бенефициер(и)  (3) ) 

A.2.1 Име: <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.2.2 Адрес: <type='S' maxlength='400' input='M'> 

A.2.3 Име на лицето за контакт <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.2.4 Длъжност на лицето за контакт <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.2.5 Телефон: <type='N' input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr1-L_2015038BG.01001101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr2-L_2015038BG.01001101-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr3-L_2015038BG.01001101-E0003


 

 

Приложение: 8.2 

Формуляр за кандидатстване за финансиране на голям 
проект (на български език) 

 

Наръчник за 
изпълнение 

на проекти по 
ОПТТИ 

2014-2020 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 
Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

199 

A.2.6 Електронна поща: <type='S' maxlength='100' input='M'> 

А.3.   Данни за предприятието (попълва се само за производствени инвестиции) 

A.3.1   Наименование на предприятието: 

< type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.3.2   Предприятието МСП  (4) ли е? <type='C' input=M> 

Да ☐ Не ☐ 

A.3.3   Оборот (стойност в млн. евро и година) 

А.3.3.1 Стойност в млн. EUR < type='N' input='M'> 

A.3.3.2 Година <type='N' input='M'> 

A.3.4   Общ брой на заетите лица (стойност и година): 

A.3.4.1 Брой на заетите лица <type='N' input='M'> 

A.3.4.2 Година <type='N' input='M'> 

A.3.5   Структура на групата: 

Отделно предприятие или група от предприятия, неотговарящи на определението за 

МСП, притежават ли 25 % или повече от капитала или правата на глас на 

предприятието? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Посочете наименованието и опишете структурата на групата 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

А.4.   Капацитет на структурата, отговаряща за изпълнението на проекта, като се 

посочват нейният технически, юридически, финансов и административен 

капацитет  (5) 

A.4.1   Технически капацитет (като минимум, моля, опишете накратко експертния 

опит, който се изисква за изпълнението на проекта, и посочете броя на служителите 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr4-L_2015038BG.01001101-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr5-L_2015038BG.01001101-E0005
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инфраструктура“ 
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с такива експертни познания, налични в организацията и разпределени за работа по 

проекта) 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

A.4.2   Юридически капацитет (като минимална информация, посочете правния 

статут на бенефициера, който позволява да се изпълни проектът, както и 

способността му да предприеме правни действия, ако е необходимо). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

A.4.3   Финансов капацитет (като минимум, моля потвърдете финансовото 

състояние на структурата, отговаряща за изпълнението на проекта, за да се 

докаже, че тя е в състояние да гарантира необходимата ликвидност за подходящо 

финансиране на проекта с оглед осигуряване на успешното му изпълнение и бъдещата 

дейност по него в допълнение към другите дейности на структурата) 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

A.4.4   Административен капацитет (като минимална информация, моля, посочете 

финансираните от ЕС и/или съпоставими проекти, осъществени през последните 

десет години, а в отсъствието на такива примери посочете дали нуждите от 

техническа помощ са били взети под внимание; моля, посочете съответните 

институционални разпоредби, като например съществуването на звено за изпълнение 

на проекта, което е в състояние да изпълни и управлява проекта и, ако е възможно, 

включете предложената организационна структура за изпълнението на проекта и 

дейността по него). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

А.5.   Информация за всички съответни институционални договорености с трети 

страни във връзка с изпълнението на проекта и успешното функциониране на 

създадените по него съоръжения, които са били планирани и евентуално 

сключени 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

А.5.1   Опишете подробно как ще се управлява инфраструктурата след 

приключването на проекта (т.е. наименование на стопанския субект; методи за 

подбор — публично управление или концесия; вид на договора и т.н.). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 



 

 

Приложение: 8.2 

Формуляр за кандидатстване за финансиране на голям 
проект (на български език) 

 

Наръчник за 
изпълнение 

на проекти по 
ОПТТИ 

2014-2020 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 
Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

201 

Б.   ОПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА И НЕЙНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ; 

ОБЯСНЕНИЕ НА ТОВА ПО КАКЪВ НАЧИН ТЯ Е СЪГЛАСУВАНА СЪС 

СЪОТВЕТНИТЕ ПРИОРИТЕТНИ ОСИ НА ВЪПРОСНАТА(ИТЕ) 

ОПЕРАТИВНА(И) ПРОГРАМА(И) И ПО КАКЪВ НАЧИН СЕ ОЧАКВА ТЯ ДА 

ДОПРИНЕСЕ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ТЕЗИ 

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ И ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

Б.1.   Оперативна(и) програма(и) и приоритетни оси 

CCI на ОП Приоритетна ос на ОП 

ОП1<type='S' input='S'> Приоритетна ос на ОП1<type='S' input='S'> 

ОП1<type='S' input='S'> Приоритетна ос на ОП1<type='S' input='S'> 

ОП2<type='S' input='S'> Приоритетна ос на ОП2<type='S' input='S'> 

ОП2<type='S' input='S'> Приоритетна ос на ОП2<type='S' input='S'> 

Б.1.1   Проектът включен ли е в списъка на големите проекти по оперативната(ите) 

програма(и)?  (6) <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Б.2.   Категоризация на дейността по проекта  (7) 

  Код Размер Процент 

Б.2.1. Код(ове) за измерението(ята), свързано(и) с 

областта на интервенция 

(Целесъобразно е да се използва повече от 

един код в случаите, когато на базата на 

пропорционално изчисление са релевантни 

няколко области на интервенция) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr6-L_2015038BG.01001101-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr7-L_2015038BG.01001101-E0007
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Б.2.2. Код за формата на финансовото измерение 

(В някои случаи може да е релевантен повече 

от един код — съответно следва да бъдат 

посочени пропорционално определените 

дялове) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

Б.2.3. Код за териториалното измерение 

(В някои случаи може да е релевантен повече 

от един код — съответно следва да бъдат 

посочени пропорционално определените 

дялове) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

Б.2.4. Код за териториалния механизъм за 

изпълнение 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

Б.2.5. Код за измерението, свързано с тематичната 

цел 

(В някои случаи може да е релевантен повече 

от един код — съответно следва да бъдат 

посочени пропорционално определените 

дялове) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

Б.2.6. Код за икономическото измерение (код по 

NACE (8)) 

(В някои случаи може да е релевантен повече 

от един код — съответно следва да бъдат 

посочени пропорционално определените 

дялове) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

Б.2.7. Код за измерението(ята), свързано(и) с 

местоположението (NUTS III) (9) 

(В някои случаи може да е релевантен повече 

от един код — съответно следва да бъдат 

посочени пропорционално определените 

дялове) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

Б.2.8. Естество на инвестицията (10) (попълва се само 

за производствените инвестиции) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr8-L_2015038BG.01001101-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr9-L_2015038BG.01001101-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr10-L_2015038BG.01001101-E0010
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Б.2.9. Засегнат продукт (11) (попълва се само за 

производствените инвестиции) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

Б.3.   Описание на проекта 

Б.3.1   Моля, представете кратко (максимум 2 страници) описание на проекта (като 

представите неговата цел, съществуващото положение, проблемите, които ще се 

опита да разреши, съоръженията, които ще бъдат построени и др.), карта, на която 

е посочен районът на проекта  (12) , пространствено определените данни  (13) и 

основните компоненти на проекта с отделни оценки на общите разходи за всеки от 

тях (без разбивка на разходите по дейности). 

В случай на производствени инвестиции трябва да се предостави и подробно 

техническо описание, което включва: извършената работа и нейните основни 

характеристики, създаването, основните дейности и основните елементи на 

финансовата структура на предприятието, основните аспекти на инвестицията, 

описание на производствената технология и оборудване, както и описание на 

продуктите. 

< type='S' maxlength='7000' input='M'> 

Б.3.2   Този проект етап ли е от голям проект  (14) ? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Б.3.3   Когато проектът представлява етап от цялостен проект, опишете накратко 

предвижданите етапи на изпълнението и пояснете по какъв начин етапите са 

независими един от друг от техническа и финансова гледна точка. Обяснете на 

базата на какви критерии проектът е разделен на етапи. Моля, посочете какъв дял (в 

проценти) от цялостния проект представлява този етап. Ако проектът е 

съфинансиран от повече от една оперативна програма, посочете съответните части, 

финансирани от различните оперативни програми, заедно с процентното 

разпределение на финансирането. 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

Б.3.4   Комисията вече одобрила ли е някоя част от този голям проект? <type='C' 

input=M> 

Да ☐ Не ☐ 

Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете референтния номер (CCI) на одобрения 

голям проект. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr11-L_2015038BG.01001101-E0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr12-L_2015038BG.01001101-E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr13-L_2015038BG.01001101-E0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr14-L_2015038BG.01001101-E0014
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< type='S' input='S'> 

Ако настоящият проект е част от големия проект, чийто първи етап е бил изпълнен в 

периода 2007—2013 г., моля, дайте описание на физическите и финансовите цели на 

предишния етап, включително описание на изпълнението на първия етап, и потвърдете, 

че той е или ще бъде готов за използване в съответствие с предвидената цел. 

< type='S' maxlength='10500' input='M'> 

Б.3.5   Проектът част ли е от трансевропейска мрежа, договорена на равнището на 

Съюза? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Ако отговорът е утвърдителен, моля, дайте по-подробни разяснения и се позовете на 

съответното законодателство на ЕС (15). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Б.3.6   В случай на производствени инвестиции, дали тази инвестиция: 

i) е съвместима с член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета (16)? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Ако отговорът е утвърдителен, обяснете по какъв начин тя допринася за създаването и 

запазването на работни места (особено за младите хора) 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

ii) е съвместима с член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 

№ 1301/2013? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Ако отговорът е утвърдителен, обяснете по какъв начин тя допринася за 

инвестиционните приоритети, предвидени в член 5, параграфи 1 и 4 от Регламент 

(ЕС) № 1301/2013, както и, ако въпросната инвестиция предполага сътрудничество 

между крупни предприятия и МСП — по какъв начин тя допринася за 

инвестиционните приоритети, предвидени в член 5, параграф 2 от същия регламент. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Б.4.   Цели на проекта и неговата съгласуваност със съответните приоритетни оси 

на въпросната оперативна програма или оперативни програми и това по какъв 

начин се очаква той да допринесе за постигането на специфичните цели и 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr15-L_2015038BG.01001101-E0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr16-L_2015038BG.01001101-E0016
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резултати на тези приоритетни оси и за социално-икономическото развитие на 

района, обхванат от оперативната програма. 

Б.4.1   Кои са основните цели на проекта? Моля, избройте ги тук и дайте кратко 

описание 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Б.4.2   Моля, дайте по-подробни разяснения относно съгласуваността на проекта със 

съответните приоритетни оси на оперативната програма или оперативните 

програми и неговия очакван принос за постигане на показ ателите за резултатите по 

специфичните цели на тези приоритетни оси 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Б.4.3   Моля, обяснете как проектът ще допринесе за социално-икономическото 

развитие на района, обхванат от оперативната програма 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Б.4.4   Моля, обяснете какви мерки са планирани/предприети от бенефициера, за да се 

гарантира оптимално използване на инфраструктурата в етапа на експлоатация 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

В.   ВСИЧКО РАЗХОДИ И ВСИЧКО ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

В.1.   Моля, попълнете таблицата по-долу, като имате предвид следното: 

(1) Недопустимите разходи включват i) разходите извън периода на допустимост, ii) 

недопустимите разходи по силата на приложимите правила на ЕС и национални 

правила и iii) други непредставени за съфинансиране разходи. Забележка: Началната 

дата на допустимост на разходите е датата на предаване на оперативната програма 

на Комисията или 1 януари 2014 г., като се избира по-ранната от тези две дати (17). 

(2) Непредвидените разходи не могат да надвишават 10 % от общата сума на разходите 

след приспадането на непредвидените разходи. Тези непредвидени разходи могат да 

бъдат включени в общата сума на допустимите разходи, използвана за изчисляване 

на планирания принос на фондовете. 

(3) При необходимост може да бъде включена ценова корекция за покриване на 

очаквана инфлация, ако стойностите на допустимите разходи са изразени в 

постоянни цени. 

(4) Подлежащ на възстановяване ДДС не е допустим. Ако ДДС е счетен за допустим 

разход, моля, посочете основанията за това. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr17-L_2015038BG.01001101-E0017
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(5) В общата сума на разходите трябва да са включени всички направени по проекта 

разходи, от планирането до упражнявания надзор, и трябва да се включи ДДС, 

независимо от това дали той подлежи на възстановяване или не. 

(6) Закупуването на незастроени и застроени терени на стойност над 10 % от общите 

допустими разходи за съответната операция в съответствие с член 69, параграф 3, 

буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013. При изключителни и добре обосновани 

случаи може да се разреши по-висок процент за операции, свързани с опазването на 

околната среда. 

(7) Общ размер на допустимите разходи преди да бъдат взети под внимание 

изискванията, съдържащи се в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

  В евро Общо 

разходи 

(А) 

Недопустими 

разходи (1) 

(Б) 

Допустими 

разходи 

(В) = (А) –

 (Б) 

Общ размер на 

допустимите 

разходи в 

процентно 

изражение 

    Принос Принос Изчислени Изчислени 

1 Разходи за 

планиране и 

проектиране 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' input='G'> 

2 Закупуване на земя <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> (6) 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' input='G'> 

3 Строителство и 

изграждане 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' input='G'> 

4 Съоръжения и 

машини или 

оборудване 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' input='G'> 

5 Непредвидени 

разходи (2) 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' input='G'> 

6 Ценова корекция 

(ако е приложимо) 

(3) 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' input='G'> 

7 Публичност <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' input='G'> 

8 Упражняване на <type='N' <type='N' <type='N' <type='P' input='G'> 
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надзор по време на 

строителните работи 

input='M'> input='M'> input='G'> 

9 Техническа помощ <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' input='G'> 

10 Междинна сума <type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' input='G'> 

11 (ДДС (4)) <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' input='G'> 

12 ОБЩО <type='N' 

input='G'> (5) 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

input='G'> (7) 

<type='P' input='G'> 

Моля, посочете обменния курс и референтната стойност (когато е приложимо). 

< type='S' maxlength='875' input='M'> 

Ако имате каквито и да било коментари по отношение на някоя от точките по-горе 

(например относно липсата на непредвидени разходи, подлежащ на възстановяване 

ДДС), моля, впишете ги по-долу. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

В.2.   Проверка на спазването на правилата за държавната помощ 

Считате ли, че този проект включва предоставянето на държавна 

помощ? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Ако отговорът е утвърдителен, попълнете таблицата по-долу (18): 

  Размер на 

помощта 

(в евро) в 

БЕБП (19) 

Общ размер 

на 

допустимите 

разходи (в 

евро) (20) 

Интензитет 

на помощта 

(в %) 

Номер на държавната 

помощ/регистрационен 

номер за помощ, която е 

предмет на групово 

освобождаване 

Одобрена схема 

на помощта или 

одобрена 

индивидуална 

помощ 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> 

Помощ, 

попадаща в 

<type='N' <type='N' <type='P' <type='N' input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr18-L_2015038BG.01001101-E0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr19-L_2015038BG.01001101-E0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr20-L_2015038BG.01001101-E0020
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обхвата на 

регламент за 

групово 

освобождаване 

input='M'> input='M'> input='M'> 

Помощ в 

съответствие с 

решението за 

УОИИ (21)или 

регламента 

относно 

обществените 

услуги за наземен 

пътнически 

превоз (22) 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> 

Общ размер на 

отпуснатата 

помощ 

<type='N' 

input='G'> 

Не е приложимо Не е 

приложимо 

Не е приложимо 

Ако отговорът е отрицателен, моля, подробно обяснете основанията за заключението, 

че проектът не включва държавна помощ (23). Моля, предоставете тази информация за 

всички групи потенциални получатели на държавната помощ, например в случай на 

инфраструктури — за собственика, строителната организация, стопанисващия и за 

ползвателите на дадена инфраструктура. Ако е приложимо, моля, посочете дали 

причината, поради която смятате, че проектът не включва държавна помощ, е, че i) 

проектът не касае икономическа дейност (включително дейности от обществен 

интерес) или че ii) получателят(ите) на подкрепата се ползва(т) със законен монопол по 

отношение на съответните дейности и не упражнява(т) дейност в друг либерализиран 

сектор (или ще води(ят) отделна счетоводна отчетност, в случай че получателят(ите) 

упражнява(т) дейност в други сектори). 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

В.3.   Изчисляване на общия размер на допустимите разходи 

Общият размер на допустимите разходи, след като се вземат предвид изискванията, 

посочени в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да се използва, за да се 

провери дали проектът е достигнал прага за голям проект в съответствие с член 100 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

Моля, изберете съответния вариант и попълнете необходимата информация. За 

операции, които не генерират приходи, моля, изберете метода, предвиден в член 61, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr21-L_2015038BG.01001101-E0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr22-L_2015038BG.01001101-E0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr23-L_2015038BG.01001101-E0023
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параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и използвайте пропорционално 

прилагане на дисконтираните нетни приходи в размер на 100 %. 

Метод на изчисляване на 

потенциалните нетни 

приходи 

Използван метод по избор на управляващия орган за 

съответния сектор, подсектор или вид 

операция (24) (сложете отметка само в едно квадратче) 

Изчисляване на 

дисконтираните нетни 

приходи 

<type='C' input='M'> 

Метод на единната ставка <type='C' input='M'> 

Метод на намаления процент 

на съфинансиране 

<type='C' input='M'> 

Изчисляване на дисконтираните нетни приходи (член 61, параграф 3, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

    Стойност 

1. Общ размер на допустимите разходи преди да бъдат взети под внимание 

изискванията, съдържащи се в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (в 

евро, без дисконтиране) 

(Раздел В.1.12(В)) 

<type='N' 

input='G'> 

2. Пропорционално прилагане на дисконтираните нетни приходи (в процентно 

изражение) (ако е приложимо) = (Д.1.2.9) 

<type='N' 

input='M'> 

3. Общ размер на допустимите разходи, след като бъдат взети под внимание 

изискванията, съдържащи се в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (в 

евро, без дисконтиране) = (1) * (2) 

Максималният публичен принос трябва да е съобразен с правилата за 

държавната помощ и с посочения по-горе общ размер на предоставената 

помощ (ако е приложимо) 

<type='N' 

input='M'> 

Метод на единната ставка или метод на намаления процент на съфинансиране (член 61, 

параграф 3, буква а) и член 61, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

    Стойност 

1. Общ размер на допустимите разходи преди да бъдат взети под внимание 

изискванията, съдържащи се в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (в 

евро, без дисконтиране) 

(Раздел В.1.12(В)) 

<type='N' 

input='G'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr24-L_2015038BG.01001101-E0024
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2. Единна ставка на нетните приходи, както е определена в приложение V към 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 или в делегирани актове (FR) (в процентно 

изражение) 

<type='N' 

input='M'> 

3. Общ размер на допустимите разходи, след като бъдат взети под внимание 

изискванията, съдържащи се в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (в 

евро, без дисконтиране) = (1) × (1 – FR) (25) 

Максималният публичен принос трябва да е съобразен с правилата за 

държавната помощ и с посочения по-горе общ размер на предоставената 

помощ (ако е приложимо) 

<type='N' 

input='M'> 

Г.   ИЗВЪРШЕНИ ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

АНАЛИЗ НА ВАРИАНТИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ, И СЪОТВЕТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Г.1.   Анализ на търсенето 

Моля, представете резюме на анализа на търсенето, включително предвидения ръст на 

търсенето, с цел доказване на търсенето по отношение на проекта в съответствие с 

подхода, изложен в приложение III (Методология за анализ на разходите и ползите) 

към настоящия регламент. В него трябва да се съдържа поне следната информация: 

i) методология за изготвянето на прогнози; 

ii) предположения и базов сценарий (напр. трафик в миналото, очакван бъдещ трафик 

без проекта); 

iii) прогнози за избраните варианти, ако е приложимо; 

iv) аспекти на предлагането, включително анализ на съществуващото предлагане и 

очакваното бъдещо развитие (на инфраструктурата); 

v) мрежов ефект (ако има такъв). 

В случай на производствени инвестиции, опишете целевите пазари и представете 

резюме на анализа на търсенето, включително на ръста на търсенето, когато е 

целесъобразно с разпределение по държави членки, и отделно за третите държави като 

цяло. 

< type='S' maxlength='10500' input='M'> 

Г.2.   Анализ на вариантите 

Г.2.1   Моля, опишете накратко разгледаните варианти в предпроектните проучвания 

(максимум 2—3 страници) в съответствие с подхода, изложен в приложение III 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr25-L_2015038BG.01001101-E0025
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(Методология за извършване на анализ на разходите и ползите) към настоящия 

регламент. Това кратко описание трябва да съдържа поне следната информация: 

i) общия размер на инвестиционните разходи и оперативните разходи по отношение на 

разгледаните варианти; 

ii) варианти за мащаб (на базата на технически, оперативни, икономически, екологични 

и социални критерии), както и варианти за местоположението на предложената 

инфраструктура; 

iii) технологични варианти по компоненти и по системи; 

iv) рискове, свързани с всеки вариант, включително рисковете, свързани с 

въздействието на изменението на климата и екстремните метеорологични явления; 

v) икономически показатели за разгледаните варианти, ако е приложимо (26); 

vi) обобщена таблица, която съдържа всички предимства и недостатъци за всички 

разгледани варианти. 

Освен това, в случай на производствени инвестиции, изложете по-подробно 

съображенията, свързани с капацитета (например капацитета на предприятието преди 

инвестицията (в единици за година), референтната дата, капацитета след инвестицията 

(в единици за година), както и приблизителна стойност на процента на оползотворяване 

на капацитета). 

< type='S' maxlength='10500' input='M'> 

Г.2.2   Моля, посочете критериите, използвани при подбора на най-доброто решение ( 

с подредбата им по значимост и метода на оценяване, които трябва да отразяват 

резултатите от оценката на уязвимостта към изменението на климата и оценката 

на риска, и от процедурите, свързани с ОВОС/СООС, ако е целесъобразно (вж. раздел 

Е по-долу), и изложете накратко основанията за избрания вариант в съответствие с 

приложение III (Методология за извършване на анализ на разходите и ползите) към 

настоящия регламент.  (27) 

< type='S' maxlength='7000' input='M'> 

Г.3.   Осъществимост на избрания вариант 

Представете кратко резюме на осъществимостта на избрания вариант, обхващащо 

следните ключови измерения: институционално, техническо, екологично, както и 

емисиите на парникови газове, въздействието на изменението на климата и рисковете, 

свързани с проекта (ако е приложимо), и други аспекти, като се вземат предвид 

идентифицираните рискове, за да се докаже осъществимостта на проекта. Моля, 

попълнете таблицата, като се позовете на съответните документи. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr26-L_2015038BG.01001101-E0026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr27-L_2015038BG.01001101-E0027
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Г.3.1   Институционален аспект 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Г.3.2   Технически аспекти, включително местоположение, предвидения 

капацитет на основната инфраструктура, обосновка на обхвата и размера на 

проекта в контекста на прогнозираното търсене, обосновка на направения избор 

по отношение на оценката на рисковете, свързани с климата и природните 

бедствия (когато е уместно), както и прогнозните инвестиционни и оперативни 

разходи 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Г.3.3   Екологични аспекти и такива, свързани със смекчаването на последиците 

от изменението на климата (емисиите на парникови газове) и приспособяването 

към него (когато е приложимо) 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Г.3.4   Други аспекти 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Моля, попълнете референтната таблица по-долу: 

Основно измерение на предпроектните 

проучвания (или бизнес план, в случай 

на производствени инвестиции): 

Позоваване (разходооправдателни 

документи и глава/раздел/страница, където 

специфичната информация и подробности 

могат да бъдат намерени) 

Анализ на търсенето < type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Анализ на вариантите < type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Институционални аспекти < type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Технически аспекти < type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Аспекти, свързани с околната среда, 

приспособяване към изменението на климата 

и смекчаване на последиците от него, както и 

устойчивост на бедствия (когато е 

приложимо) 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Други аспекти < type='S' maxlength='1750' input='M'> 
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Освен обобщените елементи, които трябва да се предоставят, в подкрепа на 

настоящото заявление се предоставя и документ за предпроектното проучване под 

формата на допълнение 4. 

Д.   АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИНАНСОВ И 

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ, И ОЦЕНКА НА РИСКА 

Този раздел следва да се основава на приложение III (Методология за извършване на 

анализ на разходите и ползите) към настоящия регламент. Освен обобщените 

елементи, които трябва да се предоставят, като допълнение 4 към настоящото 

заявление се предоставя и пълният анализ на разходите и ползите. 

Д.1.   Финансов анализ 

Д.1.1.   Моля, представете кратко (максимум 2—3 страници) описание на 

методологията (описание на съответствието с приложение III (Методология за 

извършване на анализ на разходите и ползите) към настоящия регламент и раздел III 

(Метод за изчисляване на дисконтираните нетни приходи от операции, генериращи 

нетни приходи) на Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията  (28) и на 

изключенията от прилагането на методологиите; всички ключови предположения, 

свързани с оперативните разходи, разходите за подмяна на капитала, приходите и 

остатъчната стойност, използваните макроикономически параметри, стъпките при 

изчисленията, данните, използвани за извършване на анализа) и основните 

констатации от финансовия анализ, включително резултатите от анализа на 

финансовата устойчивост, за да се докаже, че паричните средства по проекта няма 

да бъдат изчерпани в бъдеще (моля, потвърдете ангажимента от страна на 

бенефициера по проекта, неговите собственици и/или публичните органи за 

финансиране на инвестицията, оперативните разходи и разходите за подмяна, и, 

когато е възможно, за предоставяне на таблици относно финансова устойчивост, 

представящи прогнозните парични потоци за референтния период): 

< type='S' maxlength='10500' input='M'> 

Д.1.2.   Основни елементи и параметри, използвани за финансовия анализ при 

анализа на разходите и ползите (всички стойности са посочени в евро)  (29) 

  Основни елементи и 

параметри 

Стойност   

1 Референтен период (в 

години) 

<type='N' 

input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr28-L_2015038BG.01001101-E0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr29-L_2015038BG.01001101-E0029
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2 Дисконтова норма 

(%) (30) 

<type='P' 

input='M'> 

  Основни елементи и 

параметри 

Стойност без 

дисконтиране 

Дисконтирана 

стойност (нетна 

настояща 

стойност) 

Позоваване на документа 

с анализа на разходите и 

ползите 

(глава/раздел/страница) 

3 Общ размер на 

инвестиционните 

разходи без 

непредвидени разходи 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

< type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

4 Остатъчна стойност <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

< type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

5 Приходи   <type='N' 

input='M'> 

< type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

6 Оперативни разходи и 

разходи за подмяна (31) 
  <type='N' 

input='M'> 

< type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

Пропорционално прилагане на дисконтираните нетни приходи (32) 

7 Нетни приходи = 

приходи – оперативни 

разходи и разходи за 

подмяна + остатъчна 

стойност = (5) – (6) + (4) 

  <type='N' 

input='G'> 

< type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

8 Общ размер на 

инвестиционните 

разходи – нетни 

приходи = (3) – (7) 

  <type='N' 

input='G'> 

< type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

9 Пропорционално 

прилагане на 

дисконтираните нетни 

приходи (в процентно 

изражение) = (8)/(3) 

<type='P' input='G'> < type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

* Ако ДДС подлежи на възстановяване, разходите и приходите следва да се посочват 

като стойности без ДДС. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr30-L_2015038BG.01001101-E0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr31-L_2015038BG.01001101-E0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr32-L_2015038BG.01001101-E0032
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Д.1.3.   Основни показатели за финансовия анализ на разходите и ползите в 

съответствие с документа с анализа на разходите и ползите 

  Без подкрепа от 

Съюза 

А 

С помощ от Съюза 

Б 

Позоваване на документа 

с анализа на разходите и 

ползите 

(глава/раздел/страница) 

1. Финансова 

норма на 

възвръщаемост 

(%) 
 

<type='P' 

input='M'> 

ФНВ(C) (33) <type='P' 

input='M'> 

ФНВ(K) (34) < type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

2. Нетна настояща 

стойност 

(в евро) 
 

<type='N' 

input='M'> 

ФННС(C) <type='N' 

input='M'> 

ФННС(K) < type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

Ако даден голям проект показва висока финансова рентабилност, т.е. ФНВ(C) е 

значително по-висока от дисконтовата норма, моля, обосновете приноса на Съюза в 

съответствие с приложение III към настоящия регламент. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

В случай на производствени инвестиции, посочете резултатите от изчисленията на 

ФНВ(Kp) (35) и сравнението им с националните референтни стойности за очакваната 

рентабилност в конкретния сектор. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Д.1.4.   Тарифна стратегия и достъпност (ако е приложимо) 

Д.1.4.1.   Ако се очаква проектът да генерира финансови приходи чрез събиране на 

такси от ползвателите, посочете подробности за системата за събиране на такси (вид и 

размер на таксите, принцип или законодателен акт на ЕС, въз основа на които са 

определени таксите). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Д.1.4.2   Таксите покриват ли оперативните разходи, включително разходите за 

поддръжката и за подмяна по проекта (36)? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Моля, представете подробности във връзка с тарифната стратегия. Ако отговорът е 

отрицателен, посочете дела, в който оперативните разходи ще бъдат покрити, както и 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr33-L_2015038BG.01001101-E0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr34-L_2015038BG.01001101-E0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr35-L_2015038BG.01001101-E0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr36-L_2015038BG.01001101-E0036
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източниците на финансиране на необхванатите разходи. Ако се предоставя оперативна 

помощ, моля, посочете подробности. Ако не се предвиждат такси, обяснете как ще 

бъдат покрити оперативните разходи. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Д.1.4.3.   Ако таксите се различават между различните ползватели, те пропорционални 

ли са на различния начин на използване на проекта/реалното потребление? (Моля, 

посочете подробности в полето) <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Д.1.4.4   Таксите пропорционални ли са на замърсяването, причинено от ползвателите? 

(Моля, посочете подробности в полето) <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Д.1.4.5   Предвидена ли е достъпността на таксите за ползвателите? (Моля, посочете 

подробности в полето) <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Д.2.   Икономически анализ 

Д.2.1.   Моля, ако е целесъобразно, представете кратко (максимум 2—3 страници) 

описание на методологията (описание на съответствието с акта за изпълнение 

относно методологията за анализ на разходите и ползите и на изключенията от 

прилагането на методологията, ключови предположения, формулирани при оценката 

на разходите (включително съответните разгледани компоненти на разходите — 

инвестиционните разходи, разходите за подмяна, оперативните разходи), 

икономическите ползи и външните фактори, включително тези, свързани с околната 

среда, смекчаването на последиците от изменението на климата (включително, 

когато е уместно, емисиите на парникови газове в еквивалент на въглеродния диоксид 

с натрупване) и устойчивостта на изменението на климата и на природни бедствия, 

както и основните констатации от социално-икономическия анализ, като включите 

обяснение на връзката с анализа на въздействието върху околната среда (вж. раздел 

Е по-долу), ако е целесъобразно: 

< type='S' maxlength='10500' input='M'> 
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Д.2.2.   Да се предоставят подробности относно констатираните при анализа 

икономически ползи и разходи, както и стойностите, които са им присвоени: 

Полза Единична стойност 

(когато е приложимо) 

Обща стойност 

(в евро, 

дисконтирана) (37) 

% от сумарните 

ползи 

< type='S' 

maxlength='200' 

input='M'> 

< type='S' maxlength='50' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> <type='P' 

input='M'> 

… … … … 

Общо   ИЗЧИСЛЕНИ 100 % 

Разходи Единична стойност 

(когато е приложимо) 

Обща стойност 

(в евро, 

дисконтирана) 

% от сумарните 

разходи 

< type='S' 

maxlength='200' 

input='M'> 

< type='S' maxlength='50' 

input='M'>… 

<type='N' input='M'> <type='P' 

input='M'> 

… ... … … 

Общо   ИЗЧИСЛЕНИ 100 % 

Д.2.3.   Основни показатели за икономически анализ в съответствие с документа с 

анализа на разходите и ползите 

Основни параметри и 

показатели 

Стойности Позоваване на документа с анализа на 

разходите и ползите 

(глава/раздел/страница) 

1. Социална дисконтова норма 

(в процентно изражение) 
 

<type='P' 

input='M'> 

<type='S' maxlength='500' input='M'> 

2. Икономическа норма на 

възвращаемост (ИНВ) (в 

процентно изражение) 
 

<type='P' 

input='M'> 

<type='S' maxlength='500' input='M'> 

3. Нетна настояща 

икономическа стойност (в 

евро) 
 

<type='N' 

input='G'> 

< type='S' maxlength='500' input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr37-L_2015038BG.01001101-E0037
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4. Съотношение ползи/разходи 
 

<type='N' 

input='G'> 

<type='S' maxlength='500' input='M'> 

Д.2.4.   Последици от проекта за заетостта 

Посочете броя работни места, които трябва да бъдат създадени (изразени в еквивалент 

на пълна заетост (ЕПЗ) 

Брой на пряко създадените работни 

места: 

Брой 

(ЕПЗ) 

(А) 

Средна продължителност на 

заетостта на тези работни места (в 

месеци) (38) 

(Б) 

В етапа на изпълнение <type='N' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> 

В етапа на експлоатация <type='N' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> 

Брой на косвено създадените 

работни места: (само за 

производствени инвестиции): 

Брой 

(ЕПЗ) 

(А) 

Средна продължителност на 

заетостта на тези работни места (в 

месеци) 

(Б) 

В етапа на експлоатация <type='N' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> 

Брой на запазените работни 

места (само за производствени 

инвестиции) 

<type='N' 

input='M'> 
Не се прилага 

Освен това, по отношение на производствените инвестиции, моля, опишете по-

подробно очакваното въздействие на проекта върху заетостта в други региони на Съюза 

и посочете дали финансовият принос от фондовете не води до значителна загуба на 

работни места в съществуващите местоположения в рамките на Съюза, като вземете 

предвид съображение 92 от РОР, както и правилата за регионалната държавна помощ. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Д.2.5.   Да се посочат основните ползи и разходи, които не могат да бъдат 

представени в количествено изражение/остойностени: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Д.3.   Оценка на риска и анализ на чувствителността 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr38-L_2015038BG.01001101-E0038
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Д.3.1.   Моля, представете кратко описание на използваната методология и 

обобщение на резултатите, включително основните идентифицирани рискове 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Д.3.2.   Анализ на чувствителността 

Посочете приложената променливост за изпитаните параметри (в процентно 

изражение): 

Представете очакваното въздействие (като процентна промяна) върху резултатите, 

свързани с финансовите и икономическите показатели за изпълнение. 

Изследвана 

променлива 

Променливост на 

нетната настояща 

финансова стойност 

(ННФС(K)) (%) 

Променливост на 

нетната настояща 

финансова стойност 

(ННФС(C)) (%) 

Променливост на 

нетната настояща 

икономическа 

стойност (ННИС) (%) 

<type='S' 

maxlength='500' 

input='M'> 

<type='P' input='M'> <type='P' input='M'> <type='P' input='M'> 

        

        

Кои променливи са определени като критични? Посочете кой критерий е приложен и 

споменете въздействието на ключовите променливи върху основните показатели — 

ННФС, ННИС. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Какви са праговите стойности на критичните променливи? Моля, дайте очакваната 

процентна промяна за ННФС или ННИС, необходима, за да бъде стойността на всяка от 

идентифицираните критични променливи нула. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Д.3.3.   Оценка на риска 

Моля, представете кратко обобщение на оценката на риска, включително списък на 

рисковете, на които е изложен проектът, матрица (39) и тълкувание на риска, и 

предложената стратегия за намаляване на риска, както и структурата, отговаряща за 

намаляването на основните рискове, като например надхвърляне на разходите, 

забавяния, спад на търсенето; следва да се обърне специално внимание на рисковете за 

околната среда, рисковете, свързани с изменението на климата, както и на свързаните с 

други природни бедствия рискове. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr39-L_2015038BG.01001101-E0039
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< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

Д.3.4.   Извършени допълнителни оценки, ако е приложимо 

Ако са осъществени вероятностно разпределение на критичните променливи, 

количествен анализ на риска или варианти за оценка на климатичния риск и 

съответните мерки, моля, посочете подробностите по-долу. 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

Е.   АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРИ 

ОТЧИТАНЕ НА НУЖДАТА ОТ ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО 

НА КЛИМАТА И СМЕКЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕГО, И 

УСТОЙЧИВОСТТА НА БЕДСТВИЯ 

Е.1.   Съгласуваност на проекта с политиката в областта на околната среда 

Е.1.1   Опишете как проектът допринася за и е съобразен с целите на политиката в 

областта на околната среда, включително тези, свързани с изменението на климата 

(обърнете примерно внимание на следните въпроси: ефективно използване на 

ресурсите, опазване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, 

намаляване на емисиите на парникови газове, както и устойчивост по отношение на 

въздействията на изменението на климата и др.). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.1.2   Опишете как проектът е съобразен с принципа на предпазливост, принципа на 

превантивните действия, както и с принципа на приоритетното отстраняване още 

при източника на замърсяване на околната среда и с принципа „замърсителят 

плаща“. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.2.   Прилагане на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета  (40) („Директива за СЕО“) 

Е.2.1   Проектът изпълнен ли е в резултат на план или програма, различни от 

оперативна програма? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr40-L_2015038BG.01001101-E0040
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Е.2.2.   Ако отговорът на въпрос Е.2.1 е утвърдителен, моля, посочете дали планът 

или програмата са били подложени на стратегическа екологична оценка в 

съответствие с Директивата за СЕО <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

— Ако отговорът е отрицателен, моля, представете кратко обяснение: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

— Ако отговорът е утвърдителен, моля представете нетехническото резюме (41) на 

доклада относно околната среда, както и информацията, изисквана по член 9, 

параграф 1, буква б) от посочената директива (или връзка към уебсайт, или 

електронно копие). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.3.   Прилагане на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета  (42) („Директива за ОВОС“) 

Е.3.1   В случай на неизпълнение на предварителните условия във връзка със 

законодателството в областта на околната среда (Директива 2011/92/ЕС и 

Директива 2001/42/ЕО) съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, докажете 

връзка с договорения план за действие 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.3.2   Проектът включен ли е в приложенията към Директивата за ОВОС  (43) ? 

— приложение I към Директивата за ОВОС (преминете към въпрос Е.3.3) 

— приложение II към Директивата за ОВОС (преминете към въпрос Е.3.4) 

— нито едно от двете приложения (преминете към въпрос Е.4) — моля, пояснете по-

долу: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.3.3   Ако проектът е в обхвата на приложение I към Директивата за ОВОС, 

приложете следните документи (като допълнение 6) и използвайте полето по-долу за 

допълнителна информация и обяснения  (44) : 

а) Нетехническо резюме на доклада за ОВОС (45). 

б) Информация относно консултации с органите по опазването на околната среда, 

обществеността и, ако е приложимо, консултации с други държави членки, проведени 

в съответствие с членове 6 и 7 от Директивата за ОВОС. 

в) Решението на компетентния орган, издадено в съответствие с членове 8 и 9 от 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr41-L_2015038BG.01001101-E0041
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr42-L_2015038BG.01001101-E0042
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr43-L_2015038BG.01001101-E0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr44-L_2015038BG.01001101-E0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr45-L_2015038BG.01001101-E0045
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Директивата за ОВОС (46), включително информация за това как е било предоставено 

на разположение на обществеността. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.3.4   Ако проектът е в обхвата на приложение II към Директивата за ОВОС, 

извършена ли е ОВОС? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

— Ако отговорът е утвърдителен, моля, приложете необходимите документи, изброени 

в точка Е.3.3. 

— Ако отговорът е отрицателен, моля, посочете следната информация: 

а) определянето, което се изисква в член 4, параграф 4 от Директивата за ОВОС 

(т.нар. „решение за скрининг“). 

б) допустимите стойности, критериите или разглежданията за всеки конкретен 

случай, позволили да се стигне до заключението, че ОВОС не е била необходима 

(тази информация не е необходима, ако тя вече е включена в решението, посочено 

в буква а) по-горе). 

в) обяснение на причините, поради които проектът няма значително въздействие 

върху околната среда, като се вземат предвид съответните критерии за подбор, 

изброени в приложение III към Директивата за ОВОС (тази информация не е 

необходима, ако тя вече е включена в решението, посочено в буква а) по-горе). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 
 

Е.3.5   Разрешение за осъществяване/разрешение за строителство (ако е 

приложимо) 

Е.3.5.1.   Проектът намира ли се вече на етап строителство (поне един договор за 

строителство)? <type='C' input='M'> 

Да* ☐ Не ☐ 

Е.3.5.2.   Има вече издадено разрешение за осъществяване/разрешение за строителство 

за този проект (за поне един договор за строителство)? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не (47) ☐ 

Е.3.5.3.   Ако отговорът (на въпрос Е.3.5.2) е утвърдителен, посочете дата 

<type='D' input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr46-L_2015038BG.01001101-E0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr47-L_2015038BG.01001101-E0047


 

 

Приложение: 8.2 

Формуляр за кандидатстване за финансиране на голям 
проект (на български език) 

 

Наръчник за 
изпълнение 

на проекти по 
ОПТТИ 

2014-2020 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 
Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

223 

Е.3.5.4.   Ако отговорът (на въпрос Е.3.5.2) е отрицателен, кога е подадено официалното 

заявление за разрешение за осъществяване? 

<type='D' input='M'> 

Е.3.5.5.   Ако отговорът (на въпрос Е.3.5.2) е отрицателен, посочете административните 

стъпки до момента и опишете оставащите: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.3.5.6.   До коя дата се очаква окончателното решение (или решения)? 

<type='D' input='M'> 

Е.3.5.7.   Посочете компетентния орган (или органи), които са издали или ще издадат 

разрешението за осъществяване: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.4.   Прилагане на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна  (48) (Директива за местообитанията); 

оценка на въздействието върху обектите по „Натура 2000“ 

Е.4.1.   Съществува ли вероятност проектът да има значителни отрицателни 

въздействия, индивидуално или в комбинация с други проекти, върху обектите, 

включени или предвидени за включване в мрежата „Натура 2000“? <type='C' 

input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Е.4.2   Ако отговорът на въпрос Е.4.1 е утвърдителен, моля, представете следното: 

(1) Решението на компетентния орган и съответната оценка, извършена в съответствие с 

член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията; 

(2) Ако компетентният орган установи, че даден проект има значителни отрицателни 

въздействия върху един или повече обекти, включени или предвидени за включване 

в мрежата „Натура 2000“, моля, представете: 

а) Копие от стандартния формуляр за нотификация „Информация до Европейската 

комисия съгласно член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията (49)“, 

изпратен до Комисията (ГД „Околна среда“) и/или; 

б) Становище на Комисията в съответствие с член 6, параграф 4 от Директивата за 

местообитанията в случай на проекти със значително въздействие върху 

приоритетните местообитания и/или видове, обосновани от наложителни причини, 

свързани с приоритетен обществен интерес, различни от здравето на човека и 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr48-L_2015038BG.01001101-E0048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr49-L_2015038BG.01001101-E0049
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обществената безопасност, или от благоприятни въздействия от първостепенно 

значение за околната среда. 
 

Е.4.3   Ако отговорът на въпрос Е.4.1 е отрицателен, моля, приложете декларацията 

от допълнение 1, попълнена от компетентния орган, и картата, показваща 

местоположението на проекта и на обектите по „Натура 2000“. По отношение на 

голям проект, който не е свързан с инфраструктурата (например за закупуване на 

оборудване), това следва да бъде надлежно обяснено по-долу и в този случай не е 

задължително да се прилага такава декларация. 

<type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.5.   Прилагане на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета  (50) („Рамковата директива за водите“); оценка на въздействието върху 

водните обекти 

Е.5.1   В случай на неизпълнение на съответните предварителни условия, както е 

посочено в член 19 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, докажете връзката с договорения 

план за действие 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.5.2   Включва ли проектът нова модификация на физическите характеристики на 

повърхностен воден обект или промени в нивото на подземни водни обекти, които 

влошават състоянието на воден обект или предизвикват невъзможност за постигане 

на добро състояние/потенциал на водите? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Е.5.2.1.   Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете оценка на въздействията 

върху водния обект и подробно обяснение за това как всички условия съгласно член 4, 

параграф 7 от Рамковата директива за водите вече са били/ще бъдат изпълнени. 

Посочете също така дали проектът е резултат от национална/регионална стратегия във 

връзка със съответния сектор и/или от план за управление на речен басейн, който взема 

предвид всички свързани фактори (напр. по-добър екологичен вариант, кумулативни 

ефекти и др.)? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете всички подробности. 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

Е.5.2.2.   Ако отговорът е отрицателен, моля, приложете декларацията от допълнение 2, 

попълнена от компетентния орган. По отношение на голям проект, който не е свързан с 

инфраструктурата (например за закупуване на оборудване), това следва да бъде 

надлежно обяснено по-долу и в този случай не е задължително да се прилага такава 

декларация. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr50-L_2015038BG.01001101-E0050
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< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.5.3   Моля, обяснете по какъв начин проектът съответства на целите на плана за 

управление на речния басейн, които са били изготвени за съответните водни обекти. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.6.   Ако е приложимо, информация за съответствието с други директиви в 

областта на околната среда 

Е.6.1   Прилагане на Директива 91/271/ЕИО на Съвета  (51) („Директивата за 

ПГОВ“) — проекти в областта на градските отпадъчни води 

(1) Моля, попълнете допълнение 3 към формуляра за кандидатстване (таблица за 

съответствие с Директивата за ПГОВ). 

(2) Моля, обяснете по какъв начин проектът се вписва в плана или програмата, свързани 

с прилагането на директивата за ПГОВ. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.6.2   Прилагане на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета  (52) („Рамковата директива за отпадъците“) — проекти в сектора на 

управлението на отпадъците 

Е.6.2.1.   В случай на неизпълнение на съответните предварителни условия, както е 

посочено в член 19 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, докажете връзката с договорения 

план за действие. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.6.2.2.   Моля, обяснете по какъв начин проектът постига съответствие с целите, 

определени в член 1 от Рамковата директива за отпадъците. По-специално, посочете 

съвместимостта на проекта със съответния план за управление на отпадъците (член 28), 

йерархията на отпадъците (член 4) и по какъв начин проектът допринася за постигане 

на целите за рециклиране за 2020 г. (член 11, параграф 2). 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

Е.6.3   Прилагане на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета  (53) („Директивата относно емисиите от промишлеността“) — проекти, 

които изискват издаването на разрешително по силата на тази директива 

Моля, обяснете по какъв начин проектът спазва изискванията на Директива 2010/75/ЕС, 

по-специално задължението да функционира в съответствие с комплексно 

разрешително, основаващо се на най-добрите налични техники, и, когато е приложимо, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr51-L_2015038BG.01001101-E0051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr52-L_2015038BG.01001101-E0052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr53-L_2015038BG.01001101-E0053
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задължението за спазване на нормите за допустими емисии, определени в посочената 

директива. 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

Е.6.4   Други относими директиви за околната среда (моля обяснете по-долу) 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

Е.7.   Разходи за мерки, предприети с цел смекчаване и/или компенсиране на 

отрицателните въздействия върху околната среда, по-специално в резултат от 

процедурата за ОВОС или други процедури за оценка (като Директивата за 

местообитанията, Рамковата директива за водите, Директивата за емисиите от 

промишлеността), или във връзка с националните/регионалните изисквания 

Е.7.1.   Ако има такива разходи, те включени ли са в анализа на разходите и ползите? 

<type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Е.7.2.   Ако тези разходи са включени в общите разходи, моля, дайте оценка за дела на 

разходите по мерките, предприети за намаляване и/или компенсиране на 

отрицателните въздействия върху околната среда. 

% <type='P' input='M'> 

Моля, обяснете накратко мерките 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.8.   Приспособяване към изменението на климата и смекчаване на последиците 

от него, както и устойчивост на бедствия 

Е.8.1.   Обяснете по какъв начин проектът допринася във връзка с борбата с 

изменението на климата, в съответствие със стратегията „ЕС 2020“, като 

включите информация за разходите, свързани с изменението на климата, в 

съответствие с приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на 

Комисията 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Е.8.2.   Обяснете по какъв начин рисковете, свързани с изменението на климата, 

съображенията във връзка с приспособяването към него и смекчаването на 

последиците, както и устойчивостта на бедствия, са били взети под внимание. 
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(Обърнете примерно внимание на следните въпроси: По какъв начин е извършена 

оценката на обема на емисиите на парникови газове като външен фактор и на външната 

цена на въглеродните емисии? Каква е скритата цена на емисиите на парникови газове 

и как е интегрирана в икономическия анализ? Разгледаната алтернатива с по-ниски 

въглеродни емисии ли е или се основава на възобновяеми източници? Извършена ли е 

оценка на климатичните рискове или проверка на уязвимостта по време на изготвянето 

на проекта? Взети ли са предвид въпроси, свързани с изменението на климата, като част 

от процедурите за СЕО и ОВОС, и проверени ли са от съответните национални органи? 

По какъв начин при анализа и класирането на съответните варианти се вземат под 

внимание въпросите на климата? По какъв начин проектът е свързан с националната 

и/или регионална стратегия за приспособяване към изменението на климата? Ще окаже 

ли проектът в комбинация с изменението на климата положителни и/или отрицателни 

въздействия върху околните райони? Изменението на климата оказало ли е влияние 

върху местоположението на проекта?) (54) 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

Е.8.3.   Обяснете какви мерки са били приети, за да се гарантира устойчивост към 

настоящата променливост на климата и бъдещото изменение на климата в рамките 

на проекта 

(Например обърнете внимание на следните въпроси: по какъв начин е взето предвид 

изменението на климата при съставянето на проекта и неговите компоненти, например 

по отношение на външните фактори (например натоварване от вятъра, снега, 

температурните разлики) и въздействията (например горещо време, отводнителна 

система, риск от наводнения, както и продължителни периоди на засушаване, засягащи 

например почвените характеристики) 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ж.   ПЛАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ, УТОЧНЯВАЩ ОБЩИЯ РАЗМЕР НА 

ПЛАНИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ И ПЛАНИРАНАТА ПОДКРЕПА ОТ 

ФОНДОВЕТЕ, ЕИБ И ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ, 

КАКТО И ФИЗИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 

МОНИТОРИНГ НА НАПРЕДЪКА, ПРИ ОТЧИТАНЕ НА 

ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ 

Ж.1.   Общ размер на планираните финансови средства и планираната подкрепа 

от фондовете, ЕИБ и всички други източници на финансиране 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr54-L_2015038BG.01001101-E0054
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Ж.1.1.   Източници на съфинансиране 

Общият размер на инвестиционните разходи на проекта се финансира от следните 

източници: 

Източник на финансиране на общия размер на инвестиционните разходи 

(в евро) 
  От които 

(за 

сведение) 

Общо 

разходи 

[В.1.12.(А)] 

Подкрепа 

от 

Съюза (55) 

Национално 

публично (или 

равностойно на 

него) участие 

Национално 

частно 

участие 

Други 

източници 

(да се 

посочат) 

Заеми от 

ЕИБ/ЕИФ: 

(а) = (б) + 

(в) + (г) + 

(д) 

(б) (в) (г) (д) (е) 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

Ж.1.2.   Годишен план на общите допустими разходи за деклариране пред 

Комисията (финансов показател за мониторинг на напредъка) 

Общият размер на допустимите разходи, които следва да бъдат декларирани пред 

Комисията, се представя по-долу по отношение на годишния дял в евро 

(ориентировъчен). За големи проекти, съфинансирани от няколко оперативни 

програми, се посочва поотделно годишен план за всяка от съответните оперативни 

програми. За големи проекти, съфинансирани по няколко приоритетни оси, се посочва 

поотделно годишен план за всяка приоритетна ос. 

(в 

евро) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Общ 

размер 

на 

допусти

мите 

разходи 

Приорит

етна ос 

на ОП1 

<type=

'N' 

input='

M'> 

<type=

'N' 

input='

M'> 

<type=

'N' 

input='

M'> 

<type=

'N' 

input='

M'> 

<type=

'N' 

input='

M'> 

<type=

'N' 

input='

M'> 

<type=

'N' 

input='

M'> 

<type=

'N' 

input='

M'> 

<type=

'N' 

input='

M'> 

<type=

'N' 

input='

M'> 

<type='N' 

input='G'

> 

Приорит

етна ос 
                      

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr55-L_2015038BG.01001101-E0055
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на ОП1 

Приорит

етна ос 

на ОП2 

                      

Приорит

етна ос 

на ОП2 

                      

Ж.1.3.   Други източници на финансиране от Съюза 

Ж.1.3.1   Подавано ли е заявление за получаване на помощ от друг източник от Съюза 

за този проект (бюджета на трансевропейските транспортни мрежи, Механизма за 

свързване на Европа (CEF), финансовия инструмент за околната среда (LIFE+), 

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, други 

източници на финансиране от Съюза)? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете подробности (съответната програма на 

ЕС, референтен номер, дата, поискана сума, отпусната сума и др.): 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ж.1.3.2   Проектът допълва ли проект,вече финансиран или който е предвидено да бъде 

финансиран от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, Механизма за свързване на Европа 

(CEF) или друг източник на финансиране от Съюза?<type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете подробности (източник на приноса на 

ЕС, референтен номер, дата, поискана сума, отпусната сума и др.): 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ж.1.3.3   Подавано ли е във връзка с този проект заявление за заем или дялово участие 

от страна на ЕИБ или ЕИФ? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете подробности (съответен финансов 

инструмент, референтен номер, дата, поискана сума, отпусната сума и др.): 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 
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Ж.1.3.4   Във връзка с по-ранен етап на този проект (включително етапите на 

предпроектни проучвания и подготовка), подавано ли е заявление за получаване на 

помощ от друг източник от Съюза (включително ЕФРР, ЕСФ, Кохезионен фонд, ЕИБ, 

ЕИФ или от други източници на финансиране от Съюза)? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете подробности (източник на приноса на 

ЕС, референтен номер, дата, поискана сума, отпусната сума и др.): 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ж.1.4.   Чрез публично-частно партньорство (ПЧП)  (56) ли ще бъде осъществено 

изграждането на инфраструктурата? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Ако отговорът е утвърдителен, моля, опишете формата на ПЧП (т.е. процедурата за 

избор на частен партньор, структурата на ПЧП, договореностите относно собствеността 

върху инфраструктурата, включително след прекратяване на ПЧП с изтичане срока на 

договора или на друго основание, договореностите за разпределението на риска и др.). 

В допълнение представете резултатите от изчисленията на ФНВ(Kp), и сравнението им 

с националните референтни стойности за очакваната рентабилност в даден сектор. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ж.1.5.   Ако за финансирането на проекта трябва да бъдат използвани финансови 

инструменти  (57) , моля, опишете вида на финансовите инструменти (инструменти 

под формата на дялово участие или дългови инструменти): 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ж.1.6   Въздействие на помощта от Съюза върху реализацията на проекта 

Помощта от Съюза: 

а) ще допринесе ли за ускореното изпълнение на проекта? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Ако отговорът е утвърдителен, моля, уточнете по какъв начин и до каква степен ще се 

ускори изпълнението. Ако отговорът е отрицателен, моля, обяснете 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

б) ще бъде ли определяща за изпълнението на проекта? <type='C' input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr56-L_2015038BG.01001101-E0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr57-L_2015038BG.01001101-E0057
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Да ☐ Не ☐ 

Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете до каква степен тя ще допринесе за 

изпълнението. Ако отговорът е отрицателен, моля, обосновете нуждата от подкрепа 

от Съюза. 

<type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ж.2.   Показатели за изпълнението  (58) и физически показатели за мониторинг на 

напредъка 

Моля, посочете в таблицата по-долу предвидените показатели за изпълнението, 

включително общите показатели, определени в оперативната(ите) програма(и) и 

другите физически показатели за мониторинг на напредъка. Обемът на информацията 

ще зависи от сложността на проектите, като е задължително само представянето на 

основните показатели. 

Оперативна 

програма 

(номер по CCI) 

Приоритетна 

ос 

Наименование 

на показателя 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност за 

големия 

проект 

Целева 

година 

<type='S' 

input='S'> 

<type='S' 

input='S'> 

Общи: <type='S' 

input='S'> 

Други: <type='S' 

input='M'> 

Общи: 

<type='S' 

input='S'> 

Други: 

<type='S' 

input='M'> 

<type='S' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

            

            

            

            

Ж.3.   Оценка на риска 

Моля, изложете накратко основните рискове за успешното физическо и финансово 

изпълнение на проекта и предлаганите мерки за намаляване на риска 

<type='S' maxlength='3500' input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr58-L_2015038BG.01001101-E0058


 

 

Приложение: 8.2 

Формуляр за кандидатстване за финансиране на голям 
проект (на български език) 

 

Наръчник за 
изпълнение 

на проекти по 
ОПТТИ 

2014-2020 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 
Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

232 

З.   ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ ПРОЕКТ 

В случаите, когато се очаква периодът на изпълнение да е по-дълъг от програмния 

период, трябва да се представи графикът на етапите, за които се иска подкрепа от 

фондовете през периода 2014—2020 г. 

З.1.   График на проекта 

Моля, посочете по-долу графика за разработването и изпълнението на цялостния 

проект и приложете обобщен график за основните категории строителни работи 

(например диаграма на Гант, когато е приложимо). Ако заявлението се отнася за 

определен етап от проекта, посочете ясно в таблицата елементите на цялостния проект, 

за които се иска финансова помощ с настоящото заявление: 

  Начална 

дата 

(А) (59) 

Крайна дата 

(Б) (59) 

1. Предпроектни проучвания (или бизнес план, в случай 

на производствени инвестиции): 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

2. Анализ на разходите и ползите: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

3. Оценка на въздействието върху околната среда: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

4. Проектни проучвания: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

5. Изготвяне на тръжната документация: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

6. Тръжна процедура(и): 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

7. Закупуване на терени: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

8. Разрешение за осъществяване: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

9. Етап на строителство/договор: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr59-L_2015038BG.01001101-E0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr59-L_2015038BG.01001101-E0059
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10. Етап на експлоатация: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

З.2.   Етап на развитие на проекта 

Моля, опишете графика на проекта (Й.1) от гледна точка на техническия и финансов 

напредък и на това, на какъв етап от развитието си се намира проектът в настоящия 

момент, като включите следните рубрики: 

З.2.1.   Технически аспекти (предпроектни проучвания, изготвяне на проекта и 

др.): 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

З.2.2.   Административни аспекти с позоваване като минимум на необходимите 

разрешения, като например оценка на въздействието върху околната среда, 

разрешение за осъществяване, решения за териториално/градоустройствено 

планиране, закупуване на терена (ако е уместно), обществени поръчки и др.: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

З.2.3   Обществени поръчки: 

Въведете информацията в таблицата по-долу. 

Наимен

ование 

на 

договор

а 

Вид договор 

(строителство/дост

авки/услуги) 

Стойнос

т 

(действ

ителна 

или 

очакван

а) 

Структ

ура, 

която 

отгова

ря за 

догово

ра 

Дата 

на 

публик

уване 

на 

тръжна

та 

процед

ура 

(реалн

а или 

планир

ана) 

Дата 

на 

извър

шване 

на 

оценка 

на 

оферт

ите 

(реалн

а или 

плани

рана) 

Дата 

на 

подпи

сване 

на 

догово

ра 

(реалн

а или 

плани

рана) 

Позова

ване: 

(Офиц

иален 

вестни

к на 

ЕС и 

др.), 

ако е 

уместн

о 

<type='S' 

input='M'> 

<type='S' input='S'> <type='N' 

input='M'> 

type='S' 

maxlength

='300' 

input='M' 

<type='D' 

input='M'

> 

<type='D

' 

input='M'

> 

<type='

D' 

input='M

'> 

type='S' 

maxlengt

h='00' 

input='M' 
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З.2.4.   Финансови аспекти (решения за отпускане на средства във връзка с 

национални публични разходи, искани или отпуснати заеми и т.н. — с конкретно 

позоваване на тях): 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

З.2.5.   Ако проектът вече е стартирал, посочете текущото състояние на 

изпълнението: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

И.   ПОДЛЕЖИ ЛИ ПРОЕКТЪТ НА ПРАВНА ПРОЦЕДУРА ВЪВ ВРЪЗКА С 

НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗА?  

<type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Ако отговорът е утвърдителен, моля, дайте по-подробни разяснения и обосновете 

предложения принос от бюджета на Съюза в това отношение: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Й.   ПРЕДПРИЯТИЕТО БИЛО ЛИ Е ПОДЛОЖЕНО ПРЕДИ ТОВА ИЛИ 

ПОДЛОЖЕНО ЛИ Е В МОМЕНТА НА ПРОЦЕДУРА (60) ПО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОМОЩ ОТ СЪЮЗА ВСЛЕДСТВИЕ ИЗНАСЯНЕТО 

НА ОПРЕДЕЛЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ ИЗВЪН ПРОГРАМНИЯ 

РАЙОН?  

<type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr60-L_2015038BG.01001101-E0060
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Ако отговорът е утвърдителен, моля, дайте по-подробни разяснения и обосновете 

предложения принос от бюджета на Съюза към проекта в това отношение: 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

К.   УЧАСТИЕ НА ИНСТРУМЕНТА JASPERS („СЪВМЕСТНА ПОМОЩ ЗА 

ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ“) В 

ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТА 

К.1.   Инструментът допринесъл ли е за част от подготовката на проекта? <type='C' 

input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

К.2.   Да се опишат елементите на проекта, за които инструментът Jaspers е 

допринесъл (например съответствие с изискванията в областта на околната среда, 

обществени поръчки, преглед на техническото описание, анализ на разходите и 

ползите). 
< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Л.   СТАТУТ НА ПРОЕКТА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 102 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

№ 1303/2013 

Л.1.   В случай че проектът е представен в съответствие с процедурата по член 102, 

параграф 2, проектът бил ли е предмет на преглед на качеството от независими 

експерти? <type='C' input='M'> 

Да ☐ Не ☐ 

Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете подробности и обосновете промяната на 

процедурата за представяне на проекта пред ЕК: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

М.   ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО, АКО ГОЛЕМИЯТ 

ПРОЕКТ ПОДЛЕЖИ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 
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Н.   ОДОБРЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КОМПЕТЕНТНИЯ НАЦИОНАЛЕН ОРГАН 

Потвърждавам, че представената в настоящия формуляр информация е точна и вярна. 

Наименование <type='S' maxlength=255 

input='M'> 

Подпис (подписана по електронен път посредством системата 

SFC2014) 

<type='S' input='G'> 

Организация (управляващ(и) орган(и)) <type='S' maxlength=1000 

input='M'> 

Дата <type='D' input='G'> 

 
(1)  Легенда, отнасяща се до характеристиките на полетата: 

  вид: N = брой, D = дата, S = низ, C = отметка, P = процент 

  входящи данни: M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата 

  maxlength = максимален брой символи, включително интервали. 

(2)  Когато повече от една структура е натоварена с изпълнението, включете информация за водещия 

бенефициер (останалите ще бъдат посочени в точка А.5). 

(3)  При проект за ПЧП, при който след одобряване на операцията ще бъде избран частен партньор, който ще 

бъде бенефициер в съответствие с член 63, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, този раздел трябва да 

съдържа информация за публичноправната структура, която започва изпълнението на операцията (т.е. 

възложителя). 

(4)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). 

(5)  В случай на проект за ПЧП, и ако частният партньор все още не е избран, този раздел следва да съдържа 

минималните критерии по отношение на квалификацията, предвидени за предварително класиране на 

участниците, както и обосновката за тези критерии. Заявлението трябва да описва също така всички условия, 

които се прилагат по отношение на подготовката, мониторинга и управлението на проект за ПЧП. 

(6)  В съответствие с изискването на член 102, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

(7)  Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за определяне 

на разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за 

определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство по отношение на методологиите за подкрепата във връзка с изменението на климата, определянето 

на етапни и общи цели в рамката на изпълнението и номенклатурата на категориите интервенции за 

европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 65). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc1-L_2015038BG.01001101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc2-L_2015038BG.01001101-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc3-L_2015038BG.01001101-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc4-L_2015038BG.01001101-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2003:124:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc5-L_2015038BG.01001101-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc6-L_2015038BG.01001101-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc7-L_2015038BG.01001101-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2014:069:TOC
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(8)  NACE Rev. 2, 4-цифрен код: Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета 

(ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1). 

(9)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1), със 

съответните изменения. Моля, използвайте най-подробния и подходящ код по NUTS III. В случаите, когато 

проектът засяга няколко отделни региона на ниво NUTS III, е уместно да се използват кодовете по NUTS III 

или от по-високо ниво. 

(10)  Ново изграждане = 1; разширение = 2; преустройство/модернизация = 3; промяна на местоположението = 

4; създаване чрез поглъщане = 5. 

(11)  Комбинирана номенклатура (КН), Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1). 

(12)  В случай на ПЧП, когато частният партньор все още не е избран, а в същото време е отговорен за 

осигуряването на местоположението, заявителят не е задължен да предоставя карта, на която се посочва 

мястото на проекта. 

(13)  Моля, в допълнение 5 посочете пространствено определените данни във векторен формат, съставен от 

полигони, линии и/или точки, според случая, за да бъде представен проектът за предпочитане под формата на 

файл. 

(14)  Стартирал през програмния период 2007—2013 г. голям проект, един или повече от етапите на който са 

изпълнени през посочения програмен период и чийто етап представлява настоящият проект, който ще бъде 

осъществен и завършен през програмния период 2014—2020 г., или стартирал през програмния период 2014—

2020 г. проект, чийто етап представлява настоящият проект, който ще бъде завършен докато следващият етап 

ще бъде завършен през настоящия или следващия програмен период. 

(15)  За проекти в енергийния сектор: проектът определя ли се като проект от общ интерес в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 347/2013 относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на 

Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) 

№ 715/2009? За проекти в транспортния сектор: включен ли е проектът в обхвата на Регламент (ЕС) 

№ 1315/2013 относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна 

на Решение № 661/2010/ЕС? 

(16)  Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно 

Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за 

растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289). 

(17)  Изключение прави случаят, когато трябва да се прилагат специфични за проекта правила, например при 

държавна помощ. 

(18)  Настоящото заявление не заменя нотификацията до Комисията, предвидена в член 108, параграф 3 от 

Договора. Евентуално положително решение от страна на Комисията във връзка с големия проект по смисъла 

на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Съвета не е равностойно на одобрение на държавната помощ. 

(19)  „Брутен еквивалент на безвъзмездна помощ“ (БЕБП) е сконтираната стойност на помощта, изразена като 

процент от сконтираната стойност на допустимите разходи, изчислени към момента на отпускане на помощта 

въз основа на референтния процент, приложим към тази дата. 

(20)  Правилата за държавната помощ включват разпоредби относно допустимите разходи. В тази колона 

държавите членки трябва да посочат общия размер на допустимите разходи на базата на приложените правила 

за държавната помощ. 

(21)  Решение 2012/21/ЕС на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за 

обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ 

икономически интерес (ОВ L 7, 11.1.2012 г., стр. 3). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc8-L_2015038BG.01001101-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2006:393:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc9-L_2015038BG.01001101-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2003:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc10-L_2015038BG.01001101-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc11-L_2015038BG.01001101-E0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:1987:256:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc12-L_2015038BG.01001101-E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc13-L_2015038BG.01001101-E0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc14-L_2015038BG.01001101-E0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc15-L_2015038BG.01001101-E0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc16-L_2015038BG.01001101-E0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc17-L_2015038BG.01001101-E0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc18-L_2015038BG.01001101-E0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc19-L_2015038BG.01001101-E0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc20-L_2015038BG.01001101-E0020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc21-L_2015038BG.01001101-E0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2012:007:TOC
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(22)  Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно 

обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти 

(ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1). 

(23)  Службите на Комисията предоставиха насоки на държавите членки с цел улесняване на оценката в 

случаите, когато инфраструктурните инвестиции могат да включват държавна помощ. В частност, службите на 

Комисията изготвиха аналитични матрици. Понастоящем е в процес на подготовка съобщение относно 

понятието помощ. Комисията приканва държавите членки да използват тези аналитични матрици или други 

методи, за да обяснят защо се счита, че подкрепата не предполага предоставянето на държавна помощ. 

(24)  В съответствие с изискването на член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

(25)  В случай на прилагане на метода на намаления процент на съфинансиране тази формула не е приложима 

(единната ставка намира отражение в процента на съфинансиране по приоритетната ос, което води до по-ниска 

степен на финансиране по линия на ЕФРР/КФ) и общият размер на допустимите разходи е равен на сумата, 

посочена в точка 1. 

(26)  Ако обемът на производството и външните фактори са различни в различните варианти (ако се приеме, че 

всички варианти имат една и съща цел), например проекти за твърди отпадъци, препоръчва се да се извърши 

опростен анализ на разходите и ползите за всички основни варианти, за да се избере най-добрият вариант, като 

икономическите параметри на проекта, например нетната настояща икономическа стойност, следва да бъдат 

фактор от определящо значение при подбора. 

(27)  При проект за ПЧП този раздел следва да включва обосновка на избора на метод за възлагане на 

обществени поръчки, включително въз основа на критерия за „икономически най-изгодна оферта“ с 

използването на разумна основа за сравнение от публичния сектор. 

(28)  Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за 

определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 5). 

(29)  Всички цифри трябва да съответстват на тези в анализа на разходите и ползите. Анализът на разходите и 

ползите следва да се изготвя в евро или в националната парична единица с ясно посочване на обменния курс. 

(30)  За предпочитане в реално изражение. 

(31)  По смисъла на член 17 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията. 

(32)  Това не се прилага: 1) за проекти, които се подчиняват на правилата за държавната помощ по смисъла на 

член 107 от Договора (вж. точка Ж.1), съгласно член 61, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; 2) ако се 

използва единна ставка (член 61, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) или намалена ставка на 

съфинансиране (член 61, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013); и 3) ако сумата на настоящите стойности 

на оперативните разходи и разходите за подмяна е по-висока от настоящата стойност на приходите, проектът 

не се счита за генериращ приходи, като в този случай точки 7 и 8 могат да бъдат игнорирани и 

пропорционалното прилагане на дисконтираните нетни приходи следва да се определи на 100 %. 

(33)  ФНВ(C) е съкращение за финансова рентабилност на конкретна инвестиция. 

(34)  ФНВ(K) е съкращение за финансовата рентабилност на националния капитал. 

(35)  ФНВ/(Kp) е съкращение за финансовата рентабилност на капитала, вложен от организатора на проекта. 

(36)  Включително повишените разходи за срока на икономическия живот на проекта в резултат от 

въздействията на изменението на климата и други природни бедствия (когато е приложимо). 

(37)  Сумата от дисконтирания размер на разходите и ползите, представена в таблицата, следва да съответства 

на нетната настояща икономическа стойност. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc22-L_2015038BG.01001101-E0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2007:315:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc23-L_2015038BG.01001101-E0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc24-L_2015038BG.01001101-E0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc25-L_2015038BG.01001101-E0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc26-L_2015038BG.01001101-E0026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc27-L_2015038BG.01001101-E0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc28-L_2015038BG.01001101-E0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2014:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc29-L_2015038BG.01001101-E0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc30-L_2015038BG.01001101-E0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc31-L_2015038BG.01001101-E0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc32-L_2015038BG.01001101-E0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc33-L_2015038BG.01001101-E0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc34-L_2015038BG.01001101-E0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc35-L_2015038BG.01001101-E0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc36-L_2015038BG.01001101-E0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc37-L_2015038BG.01001101-E0037
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(38)  В случай на постоянни работни места, вместо продължителност в месеци напишете „постоянни“. 

(39)  При проект за ПЧП оценката на риска следва да включва матрицата на риска, определена в условията за 

ПЧП (ако за операцията вече е бил проведен търг) или планираното разпределение на риска в рамките на ПЧП 

(ако за операцията все още не е бил проведен търг). 

(40)  Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на 

последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30). 

(41)  Изготвено в съответствие с член 5 и приложение I към Директива 2001/42/ЕО. 

(42)  Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на 

въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1). 

(43)  Ако даден проект се състои от различни строителни работи/дейности/услуги, класифицирани в различни 

групи, информацията следва да се попълни поотделно за всяка инвестиционна задача. 

(44)  Допълнителната информация следва да се съсредоточи върху избрани важни за проекта елементи от 

процедурата по ОВОС (напр. анализ на данни, проучвания и оценки, допълнителни консултации с 

компетентните органи и обществеността, определяне на допълнителни мерки за компенсация/смекчаване, 

допълнително решение за „скрининг“ и др., когато промените в проекта могат да бъдат идентифицирани), 

която трябва да се извърши, по-специално като част от многоетапния процес за издаване на разрешение за 

осъществяване. 

(45)  Изготвено в съответствие с член 5 и приложение IV към Директива 2011/92/ЕС. 

(46)  Когато процедурата по ОВОС е завършила с решение със задължителен характер, до издаването на 

разрешение за осъществяване по силата на членове 8 и 9 от Директива 2011/92/ЕС — има поето писмено 

задължение от страна на държавите членки да предприемат своевременни действия, с които да осигурят 

издаването на разрешение за осъществяване най-късно до началото на строителството. 

(47)  Проекти на етап строителство (утвърдителен отговор на въпрос Е.3.5.1.) и без разрешение за 

осъществяване/разрешително за строителство за поне един договор за строителство към момента на тяхното 

представяне на Европейската комисия не се приемат от Комисията 

(48)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата 

флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7). 

(49)  Преработен текст, приет от Комитета по местообитанията на 26.4.2012 г. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6 

(50)  Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на 

рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1). 

(51)  Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 

135, 30.5.1991 г., стр. 40). 

(52)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и 

за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3). 

(53)  Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от 

промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17). 

(54)  За допълнителни насоки относно приспособяването/устойчивостта към климата, моля, използвайте 

насоките на ГД „Действия по климата“ за ръководителите на проекти: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf и 

документите с насоки относно ОВОС/СЕО: http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 

(55)  Подкрепата на Съюза следва да съответства на сумата, посочена в споразумението, упоменато в член 125, 

параграф 3, буква в). 

(56)  По смисъла на член 62 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc38-L_2015038BG.01001101-E0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc39-L_2015038BG.01001101-E0039
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc40-L_2015038BG.01001101-E0040
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2001:197:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc41-L_2015038BG.01001101-E0041
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc42-L_2015038BG.01001101-E0042
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2012:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc43-L_2015038BG.01001101-E0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc44-L_2015038BG.01001101-E0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc45-L_2015038BG.01001101-E0045
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc46-L_2015038BG.01001101-E0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc47-L_2015038BG.01001101-E0047
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc48-L_2015038BG.01001101-E0048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:1992:206:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc49-L_2015038BG.01001101-E0049
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc50-L_2015038BG.01001101-E0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2000:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc51-L_2015038BG.01001101-E0051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:1991:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:1991:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc52-L_2015038BG.01001101-E0052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2008:312:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc53-L_2015038BG.01001101-E0053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2010:334:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc54-L_2015038BG.01001101-E0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc55-L_2015038BG.01001101-E0055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc56-L_2015038BG.01001101-E0056
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(57)  По смисъла на член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

(58)  В съответствие с изискването на член 101, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

(59)  Ако вече е приключен — моля, посочете точната дата, ако е само планиран — моля, посочете поне месец и 

година. 

(60)  Съгласно член 71, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

Допълнение 1 (1) 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНА, ОТГОВАРЯЩ ЗА МОНИТОРИНГА НА 

ОБЕКТИТЕ НАТУРА 2000 

Отговорен орган 

След като се запозна със заявлението за проект 

за проекта с местоположение 

декларира, че не се очаква проектът да има значително въздействие върху даден обект 

по „НАТУРА 2000“ поради следните причини: 

  

Поради това оценката, изискуема за тази цел по силата на член 6, параграф 3 от 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета (2), не беше счетена за необходима. 

Прилага се карта в мащаб 1:100 000 (или във възможно най-близкия до него мащаб), 

показваща местоположението на проекта, както и, ако такива са налице, засегнатите 

обекти по „НАТУРА 2000“. 

Дата (дд/мм/гггг): 

Подпис: 

Име: 

Длъжност: 

Организация: 

(Орган, отговарящ за мониторинга на обектите по „НАТУРА 2000“) 

Официален печат: 

 
(1)  В декларацията от допълнение 1 се посочват наименованието на съответния(ите) обект(и), референтният 

номер, разстоянието от мястото на проекта до най-близката територия(и) от „Натура 2000“, природозащитните 

цели на проекта, както и обосновка за това, че няма вероятност проектът (самостоятелно или в съчетание с 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc57-L_2015038BG.01001101-E0057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc58-L_2015038BG.01001101-E0058
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc59-L_2015038BG.01001101-E0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc60-L_2015038BG.01001101-E0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr1-L_2015038BG.01003901-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr2-L_2015038BG.01003901-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc1-L_2015038BG.01003901-E0001
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други проекти) да има значително отрицателно въздействие върху обект(и) по „Натура 2000“, включени или 

предвидени за включване в мрежата, и, ако е приложимо, административното решение. 

(2)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата 

флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7). 

Допълнение 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, ОТГОВАРЯЩ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ  (1) 

Отговорен орган 

След като се запозна със заявлението за проект 

за проекта с местоположение 

декларира, че проектът не влошава състоянието на водния обект, нито препятства 

постигането на добро състояние на водите/водния потенциал, изхождайки от следните 

съображения: 

  

Дата (дд/мм/гггг): 

Подпис: 

Име: 

Длъжност: 

Организация: 

(Компетентен орган, идентифициран в съответствие с член 3, параграф 2 от Рамковата 

директива за водите) 

Официален печат: 

 
(1)  В съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите 

(ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1). 

Допълнение 3 

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА АГЛОМЕРАЦИИТЕ, КОИТО СА 

ВКЛЮЧЕНИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО, С ДИРЕКТИВАТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО НА 

ГРАДСКИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  (1) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc2-L_2015038BG.01003901-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:1992:206:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr1-L_2015038BG.01004001-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc1-L_2015038BG.01004001-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2000:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr1-L_2015038BG.01004101-E0001
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Обяснителни бележки (номерът съответства на номера на колоната): 

1. Наименование на агломерацията(ите), включена в заявлението за съфинансиране от 

ЕС. Имайте предвид, че показателите и изчисленията във връзка с отпадъчните води 

следва да се отнасят за агломерации, а не за общини, тъй като една агломерация може 

да обхваща няколко общини или една община може да включва няколко агломерации. 

Когато агломерацията е обхваната само частично от даден проект, т.е. все още има 

част от товара, която не е обхваната, изискайте информация относно бъдещите 

планове за обхващане на оставащия товар на агломерацията (което е необходимо, за 

да може агломерацията като цяло да постигне съответствие с директивата). 

2. Информация относно приемниците и техните водосборни области: „нормални“ или 

„чувствителни“ (член 5 от Директивата за пречистването на градските отпадъчни 

води), „води за питейно-битово водоснабдяване“, „води за къпане“ и „води за 

развъждане на черупкови организми“. Моля, посочете критерия съгласно приложение 

II към директивата, като използвате следните термини: SA — чувствителна зона; NA 

— нормална зона, LSA — по-малко чувствителна зона, BW — води за къпане, O — 

други директиви, които трябва да бъдат спазени (SA). 

3. Само ако е приложимо — сроковете за постигане на съответствие съгласно Договора 

за присъединяване за всяка агломерация, обхваната от проекта за събиране и 

пречистване на отпадъчните води (посочете както междинните, така и крайните цели, 

ако е приложимо). Моля, посочете дата и съответните членове от директивата. 
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4. Планираната дата, до която проектът, включен в заявлението за съфинансиране от 

страна на ЕС, ще бъде изпълнен и приключен. 

Колони 5—11 се отнасят до описанието на агломерацията на етапа, когато е подадено 

заявлението за съфинансиране от страна на ЕС. 

5. Товар на агломерацията, изразен в ЕЖ (еквивалент жители). 

6. Ниво на събиране — покритие на канализационните мрежи (индивидуалните 

подходящи системи не са включени), т.е. товарът, събран в канализационната 

система, отнесен към общия товар на съответната агломерация, в процентно 

изражение. 

7. Ниво на свързаност — товарът, събран от канализационната мрежа, която е свързана 

към ПСОВ, обслужваща агломерацията, в процентно изражение. 

8. ИПС — отношението събран/третиран товар посредством индивидуални подходящи 

системи (IAS) съгласно член 3, параграф 1 от директивата в процент от товара 

(система, осигуряваща същата степен на опазване на околната среда и използвана в 

случаите, когато изграждането на канализационна мрежа не е оправдано, защото няма 

ползи за околната среда или защото е свързано с прекомерни разходи). Ако се 

предвижда ИПС, представете кратко описание на типа(овете) ИПС и нивото на 

пречистване, което се постига. Забележка: целта на Директивата за агломерациите с 

над 2 000 ЕЖ е нивото на събиране заедно с ИПС да обхваща 100 % от товара на 

агломерацията. 

9. Капацитет на градската(ите) пречиствателна(и) станция(и) за отпадъчни води в ЕЖ. 

10. Ниво на пречистване — пречистването на отпадъчните води от агломерацията(иите), 

осигурявано от пречиствателна станция(и) за отпадъчни води, т.е. първично и 

вторично пречистване, по-строго пречистване (отстраняване на азота и форсфора, 

дезинфекция и др.). 

11. Резултат/ефект от пречистването — съответствие с изискванията за пречистване, 

предвидени в приложение I, таблици 1 и 2 (ако е приложимо). 

Колони 12—18 се отнасят до описанието на агломерацията, очаквано след 

изпълнението на проекта, включен в заявлението за съфинансиране. Колони 13 и 14 — 

освен общите проценти, моля, посочете процента, който съответства на 

рехабилитацията на съществуващата канализационна мрежа, и този, който съответства 

на новоизградената канализационна мрежа. В случай че след изпълнението на проекта 

нивото на свързаност е по-ниско от нивото на събиране, посочете причините за тази 

разлика и бъдещите инвестиционни планове, за да се намали разликата (в това число 
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случаите, в които потребителите не желаят да се свържат към канализационната 

мрежа). 

15. Ако е уместно, посочете евентуалните подобрения (рехабилитация, ново 

строителство, модернизация) на включената в проекта ИПС. 

16. Моля, посочете също дали станцията(те) са напълно нови, рехабилитирани или 

модернизирани. Капацитетът на станцията следва да е достатъчен, за да се пречиства 

целият товар, генериран от агломерацията. В случай че общият капацитет на 

пречиствателната станция (ГПСОВ) е по-малък от общия товар на агломерацията, 

следва да се представи обяснение за причините (например прогноза за 

увеличаването и др.). Освен това следва да се обясни как ще бъде гарантирана 

добрата експлоатация на пречиствателните станции с цел преодоляване на тяхното 

претоварване. В случай че причиствателната станция(и) са (значително) 

преоразмерени, следва да се посочат причините за това (например прогноза за 

увеличаване на постъпващия товар, разширение на канализационните мрежи, 

допълнително свързване на други агломерации и др.). 

 
(1)  Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 

135, 30.5.1991 г., стр. 40). 

Допълнение 4 

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ (ИЛИ БИЗНЕС ПЛАН, АКО СТАВА ВЪПРОС 

ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ) И АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И 

ПОЛЗИТЕ (ИЗИСКУЕМИ ПО ТОЧКИ Г И Д) 

  

Допълнение 5 

КАРТА НА РАЙОНА НА ПРОЕКТА И ПРОСТРАНСТВЕНО ОПРЕДЕЛЕНИ 

ДАННИ (ИЗИСКУЕМИ ПО ТОЧКА Б.3.1) 

  

Допълнение 6 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИЗИСКУЕМА ПО ТОЧКА Е.3.3 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc1-L_2015038BG.01004101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:1991:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:1991:135:TOC
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MAJOR PROJECT 

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND / COHESION FUND 

INFRASTRUCTURE/PRODUCTIVE INVESTMENT 

Project title <type='S' maxlength=255 input='M'> 

CCI <type='S' maxlength=15 input='S'> 

A.   THE BODY RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTATION OF THE MAJOR 

PROJECT, AND ITS CAPACITY 

A.1.   Authority responsible for project application (managing authority or intermediate 

body) 

A.1.1 Name: <type='S' maxlength='200' input='M'>  (1) 

A.1.2 Address: <type='S' maxlength='400' input='M'> 

A.1.3 Name of contact person <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.1.4 Position of contact person <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.1.5 Telephone: <type='N' input='M'> 

A.1.6 E-mail: <type='S' maxlength='100' input='M'> 

A.2.   Body/-ies  (2) responsible for project implementation (beneficiary/-ies  (3) ) 

A.2.1 Name: <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.2.2 Address: <type='S' maxlength='400' input='M'> 

A.2.3 Name of contact person <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.2.4 Position of contact person <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.2.5 Telephone: <type='N' input='M'> 

A.2.6 E-mail: <type='S' maxlength='100' input='M'> 

A.3.   Details of the undertaking (to be filled in for productive investments only)

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr1-L_2015038EN.01001101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr2-L_2015038EN.01001101-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr3-L_2015038EN.01001101-E0003
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A.3.1   Name of the undertaking: 

< type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.3.2   Is the undertaking an SME  (4) ? <type='C' input=M> 

Yes ☐ No ☐ 

A.3.3   Turnover (value in million EUR and year): 

A.3.3.1 Value in million EUR <type='N' input='M'> 

A.3.3.2 Year <type='N' input='M'> 

A.3.4   Total number of persons employed (value and year): 

A.3.4.1 Number of persons employed <type='N' input='M'> 

A.3.4.2 Year <type='N' input='M'> 

A.3.5   Group structure: 

Are 25 % or more of the capital or voting rights of the undertaking owned by one enterprise 

or a group of enterprises falling outside the definition of an SME? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

Indicate the name and describe the group structure 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

A.4.   Capacity of the body responsible for project implementation by referring to its 

technical, legal, financial and administrative capacity  (5) 

A.4.1   Technical capacity (at minimum please give overview of expertise required for project 

implementation and indicate the number of staff with such expertise available within the 

organisation and allocated to the project) 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

A.4.2   Legal capacity (as minimum information, indicate the legal status of the beneficiary 

allowing to implement the project, and its capacity to undertake legal action, if necessary).

 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr4-L_2015038EN.01001101-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr5-L_2015038EN.01001101-E0005
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A.4.3   Financial capacity (at minimum please confirm financial standing of the body 

responsible for project implementation to demonstrate that it is able to guarantee the liquidity 

for adequate funding to the project to ensure its successful implementation and future 

operation in addition to the other activities of the body) 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

A.4.4   Administrative capacity (as minimum information, please, indicate the EU-funded 

and/or comparable projects carried out in the last ten years and, in absence of such examples, 

indicate if technical assistance needs have been considered; please refer to institutional 

arrangements such as the existence of Project Implementation Unit (PIU) capable to 

implement and operate the project and, if possible, include the proposed organisational chart 

for project implementation and operation). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

A.5   Provide information on all relevant institutional arrangements with third parties 

for the implementation of the project and the successful operation of the resulting 

facilities that have been planned and possibly concluded 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

A.5.1   Give details of how the infrastructure will be managed after the project is completed 

(i.e. name of the operator; selection methods — public management or concession; type of 

contract, etc.). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

B.   A DESCRIPTION OF THE INVESTMENT AND ITS LOCATION; 

EXPLANATION AS TO HOW IT IS CONSISTENT WITH THE RELEVANT 

PRIORITY AXES OF THE OPERATIONAL PROGRAMME(S) CONCERNED, AND 

ITS EXPECTED CONTRIBUTION TO ACHIEVING THE SPECIFIC OBJECTIVES 

OF THOSE PRIORITY AXES AND THE EXPECTED CONTRIBUTION TO SOCIO-

ECONOMIC DEVELOPMENT 

B.1   Operational programme(s) and priority axes 

CCI of OP Priority axis of OP 

OP1<type='S' input='S'> Priority axis of OP 1<type='S' input='S'> 

OP1<type='S' input='S'> Priority axis of OP 1<type='S' input='S'> 

OP2<type='S' input='S'> Priority axis of OP 2<type='S' input='S'> 
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OP2<type='S' input='S'> Priority axis of OP 2<type='S' input='S'> 

B.1.1   Is the project contained in the list of major projects in the operational 

programme(s)?  (6) <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

B.2.   Categorisation of project activity  (7) 

  Code Amount Percentage 

B.2.1. Code(s) for the intervention field 

dimension(s) 

(More than one should be used where, 

based on a pro rata calculation, several 

intervention fields are relevant) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.2. Code for the form of finance dimension 

(More than one may be relevant in some 

cases — pro rata shares to be provided) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.3. Code for the territorial dimension 

(More than one may be relevant in some 

cases — pro rata shares to be provided) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.4. Code for the territorial delivery mechanism 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.5. Code for the thematic objective dimension 

(More than one may be relevant in some 

cases — pro rata shares to be provided) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.6. Code for the economic dimension (NACE 

Code (8)) 

(More than one may be relevant in some 

cases — pro rata shares to be provided) 

<type='N' <type='N' <type='P' 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr6-L_2015038EN.01001101-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr7-L_2015038EN.01001101-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr8-L_2015038EN.01001101-E0008
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input='S'> input='M'> input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.7. Code for the location dimension (s) (NUTS 

III) (9) 

(More than one may be relevant in some 

cases — pro rata shares to be provided) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.8. Nature of the investment (10) (to be filled in 

for productive investments only) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.9. Product concerned (11) (to be filled in for 

productive investments only) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.3.   Project description 

B.3.1   Please provide a concise (max. 2 pages) description of the project (presenting its aim, 

existing situation, issues it will address, facilities to be constructed, etc.), a map identifying 

the project area  (12) , geo-referenced data  (13) and the main project components with their 

individual total cost estimates (without activity cost breakdown). 

In case of productive investments a detailed technical description must also be provided 

including: the work involved specifying its main characteristics, the establishment, main 

activities and main elements of the financial structure of the enterprise, main aspects of the 

investment, the description of the production technology and equipment and the description of 

the products. 

< type='S' maxlength='7000' input='M'> 

B.3.2   Is this project a phase of a major project  (14) ? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

B.3.3   If the project is a phase of an overall project, provide a concise description of the 

proposed phases of implementation and explain how they are technically and financially 

independent. Explain what criteria have been used to determine the division of the project 

into phases. Please provide a share (percentage) of the overall project which this phase 

covers. If the project is co-financed by more than one Operational Programme, indicate 

which parts fall under which Operational Programme and their pro-rata allocation. 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr9-L_2015038EN.01001101-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr10-L_2015038EN.01001101-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr11-L_2015038EN.01001101-E0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr12-L_2015038EN.01001101-E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr13-L_2015038EN.01001101-E0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr14-L_2015038EN.01001101-E0014
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B.3.4   Have the Commission previously approved any part of this major project? <type='C' 

input=M> 

Yes ☐ No ☐ 

If yes, please provide the CCI number of the major project approved. 

< type='S' input='S'> 

If this project is a part of the major project phased for which the first phase was carried in the 

2007-2013, please provide a description of the physical and financial objectives of the 

previous phase, including a description of the implementation of the first phase and confirm 

that it is or will be ready to be used for its purpose. 

< type='S' maxlength='10500' input='M'> 

B.3.5   Does the project form part of a Trans-European Network agreed at Union level? 

<type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

If yes, please give details and give reference to the relevant EU legislation (15). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

B.3.6   In case of productive investments is this investment: 

(i) covered under Article 3(1)(a) of Regulation (EU) No 1301/2013 of the European 

Parliament and of the Council (16)? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

If yes, please, explain how it contributes to creating and safeguarding jobs (notably for 

young people) 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

(ii) covered under Article 3(1)(b) of Regulation (EU) No 1301/2013? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

If yes, please, explain how it contributes to the investment priorities set out in Article 5(1) 

and (4) Regulation (EU) No 1301/2013, and, if that investment involves cooperation 

between large enterprises and SMEs, how it contributes to investment priorities in Article 

5(2) of that Regulation. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr15-L_2015038EN.01001101-E0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr16-L_2015038EN.01001101-E0016
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B.4.   Project objectives and its consistency with the relevant priority axes of the 

operational programme or operational programmes concerned, and its expected 

contribution to achieving the specific objectives and results of those priority axes and 

the expected contribution to socio-economic development of the area covered by the 

operational programme. 

B.4.1   What are the main project objectives? Please list them here and give short explanation 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

B.4.2   Please give details on the project's consistency with the relevant priority axes of the 

operational programme or operational programmes and its expected contribution to 

achieving the result indicators under the specific objectives of those priority axes 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

B.4.3   Please explain how the project will contribute to socio-economic development of the 

area covered by the operational programme 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

B.4.4   Please explain what measures have been planned/taken by the beneficiary to ensure 

optimal utilisation of the infrastructure in the operation phase 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

C.   TOTAL COST AND TOTAL ELIGIBLE COST 

C.1.   Please complete table below taking into account the following 

(1) Ineligible costs comprise (i) expenditure outside the eligibility period, (ii) expenditure 

ineligible under applicable EU and national rules, (iii) other expenditure not presented for 

co-financing. NB: The starting date for eligibility of expenditure is the date of submission 

of the operational programme to the Commission or 1 January 2014, whichever is the 

earlier (17). 

(2) Contingencies should not exceed 10 % of total cost net of contingencies. These 

contingencies may be included in the total eligible costs used to calculate the planned 

contribution of the funds. 

(3) A price adjustment may be included, where relevant, to cover expected inflation where the 

eligible cost values are in constant prices. 

(4) Recoverable VAT is ineligible. Where VAT is considered eligible, please give reasons. 

(5) Total cost must include all costs incurred for the project, from planning to supervision and 

must include VAT regardless of whether it is recoverable or not. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr17-L_2015038EN.01001101-E0017
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(6) The purchase of land not built on and land built on in the amount exceeding 10 % of the 

total eligible expenditure for the operation concerned in accordance with Article 69(3)(b) 

of Regulation (EU) No 1303/2013. In exceptional and duly justified cases, a higher 

percentage may be permitted for operations concerning environmental conservation. 

(7) Total eligible cost before taking into account of the requirements set out in Article 61 of 

Regulation (EU) No 1303/2013. 

  EUR Total cost 

(A) 

Ineligible 

costs (1) 

(B) 

Eligible costs 

(C) = (A) – 

(B) 

Percentage of 

total eligible 

costs 

    Input Input Calculated Calculated 

1 Planning/design fees <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' 

input='G'> 

2 Land purchase <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> (6) 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' 

input='G'> 

3 Building and 

construction 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' 

input='G'> 

4 Plant and machinery or 

equipment 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' 

input='G'> 

5 Contingencies (2) <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' 

input='G'> 

6 Price adjustment (if 

applicable) (3) 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' 

input='G'> 

7 Publicity <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' 

input='G'> 

8 Supervision during 

construction 

implementation 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' 

input='G'> 

9 Technical assistance <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' 

input='G'> 

10 Sub-TOTAL <type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' 

input='G'> 

11 (VAT (4)) <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' 

input='G'> 
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12 TOTAL <type='N' 

input='G'> (5) 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

input='G'> (7) 

<type='P' 

input='G'> 

Please provide the exchange rate and the reference (where applicable) 

< type='S' maxlength='875' input='M'> 

If you have any comments regarding any of the items above (e.g. no contingencies envisaged, 

eligible VAT), please note them below. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

C.2.   Verification of compliance with State aid rules 

Do you consider that this project involves the granting of State aid? <type='C' 

input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

If yes, please fill in the table below (18): 

  Amount of 

aid (EUR) 

in GGE (19) 

Total amount 

of eligible 

cost 

(EUR) (20) 

Aid 

intensity 

(in %) 

State aid 

number/registry 

number for block-

exempted aid 

Approved aid scheme or 

approved individual aid 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> 

Aid falling under a block 

exemption regulation 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> 

Aid in line with the 

SGEI decision (21)or the 

regulation on public 

land passenger traffic (22) 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> 

Total aid granted <type='N' 

input='G'> 

Not applicable Not 

applicable 

Not applicable 

If no, please explain in detail the basis for establishing that the project does not involve state 

aid (23). Please provide this information for all groups of potential State aid recipients, for 

example, in case of infrastructures, for the owner, the constructors, the operator and for the 

users of an infrastructure. If applicable, please indicate whether the reason why you consider 

that the project does not involve State aid is that (i) the project does not concern any economic 

activity (including activities in the public remit) or that (ii) the recipient(s) of support enjoy a 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr18-L_2015038EN.01001101-E0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr19-L_2015038EN.01001101-E0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr20-L_2015038EN.01001101-E0020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr21-L_2015038EN.01001101-E0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr22-L_2015038EN.01001101-E0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr23-L_2015038EN.01001101-E0023
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legal monopoly for the relevant activities and are not active in any other liberalised sector (or 

will keep separate accounts in case the recipient(s) are active in additional sectors). 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

C.3.   Total eligible cost calculation 

The total eligible cost amount after taking into account of the requirements set out in Article 

61 of Regulation (EU) No 1303/2013 should be used to verify if the project has reached the 

threshold of a major project in accordance with Article 100 of Regulation (EU) No 

1303/2013. 

Please choose the relevant option and complete the information as required. For non-revenue-

generating operations please choose the method in Article 61(3) (b) of Regulation (EU) No 

1303/2013 and set pro-rata application of discounted net revenue at 100 %. 

Method of calculation of 

the potential net revenue 

Method used as chosen by the managing authority for the 

relevant sector, sub-sector or type of operation (24) (Check one 

box only) 

Calculation of the discounted 

net revenue 

<type='C' input='M'> 

Flat rate method <type='C' input='M'> 

Decreased co-financing rate 

method 

<type='C' input='M'> 

Calculation of the discounted net revenue (Article 61(3)(b) of Regulation (EU) No 

1303/2013): 

    Value 

1. Total eligible cost before taking into account of the requirements set out in Article 

61 of Regulation (EU) No 1303/2013 (in EUR, not discounted) 

(Section C.1.12(C)) 

<type='N' 

input='G'> 

2. Pro-rata application of discounted net revenue (%) (if applicable) = (E.1.2.9) <type='N' 

input='M'> 

3. Total eligible cost after taking into account of the requirements set out in Article 

61 of Regulation (EU) No 1303/2013 (in EUR, not discounted) = (1) * (2) 

The maximum public contribution must respect the State aid rules and the amount 

of total aid granted reported above (if applicable) 

<type='N' 

input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr24-L_2015038EN.01001101-E0024
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Flat rate method or decreased co-financing rate method (Article 61(3)(a) and Article 61(5) of 

Regulation (EU) No 1303/2013): 

    Value 

1. Total eligible cost before taking into account of the requirements set out in Article 

61 of Regulation (EU) No 1303/2013 (in EUR, not discounted) 

(Section C.1.12(C)) 

<type='N' 

input='G'> 

2. Net revenue flat rate as defined in Annex V to Regulation (EU) No 1303/2013 or 

delegated acts (FR) (%) 

<type='N' 

input='M'> 

3. Total eligible cost after taking into account of the requirements set out in Article 61 

of Regulation (EU) No 1303/2013 (in EUR, not discounted) = (1) × (1 – FR) (25) 

The maximum public contribution must respect the state aid rules and the amount 

of total aid granted reported above (if applicable) 

<type='N' 

input='M'> 

D.   FEASIBILITY STUDIES CARRIED OUT, INCLUDING OPTION ANALYSIS, 

AND THE RESULTS 

D.1.   Demand analysis 

Please provide a summary of the demand analysis, including the predicted demand growth 

rate, in order to demonstrate the demand for the project, in accordance with the approach as 

set out in Annex III (Methodology for carrying out the cost-benefit analysis) to this 

Regulation. At the minimum the following information should be included: 

(i) methodology for projections; 

(ii) assumptions and baselines (e.g. traffic in the past, future assumed traffic without the 

project); 

(iii) projections for selected options, if applicable; 

(iv) supply side aspects including the analysis of existing supply and expected (infrastructure) 

developments; 

(v) network effect (if any). 

In case of productive investments describe the target markets and a summary of the demand 

analysis including the demand growth rate, broken down, where appropriate, by Member 

State and, separately, by third countries considered as a whole. 

< type='S' maxlength='10500' input='M'> 

D.2.   Option analysis 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr25-L_2015038EN.01001101-E0025


 

 

Приложение: 8.3 

Формуляр за кандидатстване за финансиране на голям 
проект (на английски език) 

 

Наръчник за 
изпълнение 

на проекти по 
ОПТТИ 

2014-2020 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 
Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

259 

D.2.1   Please outline the alternative options considered in feasibility studies (max. 2-3 pages) 

in accordance with the approach as set out in Annex III (Methodology for carrying out the 

cost-benefit analysis) to this Regulation. At least the following information should be included 

(i) The total investment cost and operating costs for options considered; 

(ii) Options for scale (against technical, operational, economic, environmental and social 

criteria) and options for location of the proposed infrastructure; 

(iii) Technological options — per component and per system; 

(iv) Risks involved for each alternative, including risks related to climate change impacts and 

weather extremes; 

(v) Economic indicators for options considered, if applicable (26); 

(vi) Summary table containing all pros and cons for all options considered. 

In addition, in case of productive investments give details of capacity considerations (e.g. 

capacity of the firm before investment (in units per year), reference date, capacity after 

investment (in units per year), estimate the capacity utilisation rate). 

< type='S' maxlength='10500' input='M'> 

D.2.2   Please specify the criteria considered in selecting the best solution (with ranking of 

their importance and method of their evaluation, reflecting the outcomes of the climate 

change vulnerability and risks appraisal and of the EIA/SEA procedures as appropriate (see: 

section F below)) and briefly present a justification for the option chosen in accordance with 

Annex III (Methodology for carrying out the cost-benefit analysis) to this Regulation. (27) 

< type='S' maxlength='7000' input='M'> 

D.3.   Feasibility of the option selected 

Provide a short summary of the feasibility of the option selected covering the following key 

dimensions: institutional, technical, environmental, and GHG emissions, climate change 

impacts and risks on the project (where applicable), and other aspects taking into account 

identified risks to prove feasibility of the project. Please complete the table by making 

reference to the relevant documents. 

D.3.1   Institutional aspect 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

D.3.2   Technical aspects including location, designed capacity of the main infrastructure, 

justification of the project scope and size in the context of the forecasted demand, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr26-L_2015038EN.01001101-E0026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr27-L_2015038EN.01001101-E0027
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justification of the choices made with regard to climate and natural disaster risks 

assessment (where relevant), investment and operating costs estimates 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

D.3.3   Environmental, and climate change mitigation (GHG emissions) and adaptation 

aspects (where applicable) 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

D.3.4   Other aspects 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Please complete the reference table below 

Key dimension of Feasibility Studies 

(or Business Plan if productive 

investment) 

Reference (supporting documents and 

chapter/section/page where the specific information 

and details can be found) 

Demand analysis <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Option analysis <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Institutional <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Technical <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Environmental, Climate change adaptation 

and mitigation and disaster resilience 

(where applicable) 

<type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Other aspects <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

In addition to the summary elements to be provided, the feasibility studies document shall be 

provided in support of this application as Appendix 4. 

E.   A COST-BENEFIT ANALYSIS, INCLUDING A FINANCIAL AND AN 

ECONOMIC ANALYSIS, AND A RISK ASSESSMENT 

This section should be based on Annex III (Methodology for carrying out the cost-benefit 

analysis) to this Regulation. In addition to the summary elements to be provided, the full cost-

benefit analysis document shall be provided in support of this application as Appendix 4. 

E.1.   Financial analysis 

E.1.1.   Please provide a short (max. 2-3 pages) description of methodology (description of 

compliance with Annex III (Methodology for carrying out the cost-benefit analysis) to this 
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Regulation and Section III (Method for calculating the discounted net revenue of operations 

generating net revenue) of Commission Delegated Regulation (EU) No 480/2014  (28) and 

exceptions to the application of the methodologies; all key assumptions made concerning 

operating costs, capital replacement costs, revenues and residual value, macroeconomic 

parameters used, steps considered in the calculations, data used to perform the analysis) and 

the main findings of the financial analysis including the results of financial sustainability 

analysis to demonstrate that the project will not run out of cash in the future (please confirm 

commitment from project beneficiary, its owners and/or public authorities to finance the 

investment, operating and replacement costs, and where possible provide financial 

sustainability tables presenting cash flows projections for the reference period): 

< type='S' maxlength='10500' input='M'> 

E.1.2.   Main elements and parameters used in the CBA for financial analysis (all values in 

euro)  (29) 

  Main elements and 

parameters 

Value   

1 Reference period (years) <type='N' 

input='M'> 

2 Financial discount rate (%) (30) <type='P' 

input='M'> 

  Main elements and 

parameters 

Value Not 

discounted 

Value Discounted 

(Net Present 

Value) 

Reference to CBA 

document 

(chapter/section/page) 

3 Total investment cost excluding 

contingencies 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

< type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

4 Residual value <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

< type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

5 Revenues   <type='N' 

input='M'> 

< type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

6 Operating and replacement 

costs (31) 
  <type='N' 

input='M'> 

< type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

Pro-rata application of discounted net revenue  (32) 

7 Net revenue = revenues – 

operating and replacement costs 
  <type='N' 

input='G'> 

< type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr28-L_2015038EN.01001101-E0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr29-L_2015038EN.01001101-E0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr30-L_2015038EN.01001101-E0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr31-L_2015038EN.01001101-E0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr32-L_2015038EN.01001101-E0032
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+ residual value = (5) – (6) + (4) 

8 Total investment cost – net 

revenue = (3) – (7) 
  <type='N' 

input='G'> 

< type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

9 Pro-rata application of 

discounted net revenue (%) = 

(8)/(3) 

<type='P' input='G'> < type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

* Where VAT is recoverable, the costs and revenues should be based on figures excluding 

VAT. 
 

E.1.3.   Main indicators of the financial analysis in accordance with the CBA document 

  Without Union 

support 

A 

With Union support 

B 

Reference to CBA 

document (chapter/section 

/page) 

1. Financial rate 

of return (%) 
 

<type='P' 

input='M'> 

FRR(C) (33) <type='P' 

input='M'> 

FRR(K) (34) < type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

2. Net present 

value (euro) 
 

<type='N' 

input='M'> 

FNPV(C) <type='N' 

input='M'> 

FNPV(K) < type='S' maxlength='500' 

input='M'> 

If a major project shows high financial profitability, i.e. FRR(C) is substantially higher than 

the financial discount rate, please justify Union contribution in accordance with Annex III to 

this Regulation 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

In case of productive investments provide results of FRR(Kp) (35) calculation and its 

comparison with national benchmarks on expected profitability in the given sector. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

E.1.4.   Tariff strategy and affordability (if applicable) 

E.1.4.1.   If the project is expected to generate revenues through tariffs or charges borne by 

users, please give details of the charging system (types and level of charges, principle or 

Union legislation on the basis of which the charges have been established). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

E.1.4.2   Do the charges cover the operational costs including maintenance and replacement 

costs of the project (36)? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr33-L_2015038EN.01001101-E0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr34-L_2015038EN.01001101-E0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr35-L_2015038EN.01001101-E0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr36-L_2015038EN.01001101-E0036
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Please provide details with reference to the tariff strategy. If the answer is ‘no’, indicate the 

proportion in which operating costs will be covered and sources of financing of costs not 

covered. If operating aid is provided, please give details. If no charges are envisaged, explain 

how operating costs will be covered. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

E.1.4.3.   If the charges differ between various users, are they proportional to the different use 

of the project/real consumption? (Please provide details in text box) <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

E.1.4.4   Are the charges proportional to the pollution generated by users? (Please provide 

details in text box) <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

E.1.4.5   Has affordability of the charges for users been taken into account? (Please provide 

details in text box) <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

E.2.   Economic analysis 

E.2.1.   Please provide a short (max. 2-3 pages) description of methodology (description of 

compliance with the Implementing Act on methodology for cost benefit analysis and 

exceptions to the application of the methodology, key assumptions made in valuing costs 

(including relevant cost components considered — investment costs, replacement costs, 

operating costs), economic benefits and externalities including those related to environment, 

climate change mitigation (including, where relevant, incremental greenhouse gas emissions 

in CO2 equivalent) and climate change resilience and disaster resilience, and the main 

findings of the socio-economic analysis and explain the relationship with the Analysis of the 

Environmental Impact (see: section F below) as appropriate: 

< type='S' maxlength='10500' input='M'> 

E.2.2.   Give details of economic benefits and costs identified in the analysis together with 

values assigned to them: 

Benefit Unit value (where 

applicable) 

Total value 

(in euro, 

% of total 

benefits 
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discounted) (37) 

< type='S' maxlength='200' 

input='M'> 

< type='S' maxlength='50' 

input='M'>… 

<type='N' input='M'> <type='P' 

input='M'> 

… … … … 

Total   CALCULATED 100 % 

Cost Unit value (where 

applicable) 

Total value 

(in euro, 

discounted) 

% of total 

costs 

< type='S' maxlength='200' 

input='M'> 

< type='S' maxlength='50' 

input='M'>… 

<type='N' input='M'> <type='P' 

input='M'> 

… … … … 

Total   CALCULATED 100 % 

E.2.3.   Main indicators of the economic analysis in accordance with the CBA document 

Main parameters and indicators Values Reference to CBA document 

(chapter/section/page) 

1. Social discount rate (%) 
 

<type='P' 

input='M'> 

<type='S' maxlength='500' input='M'> 

2. Economic rate of return ERR 

(%) 
 

<type='P' 

input='M'> 

<type='S' maxlength='500' input='M'> 

3. Economic net present value 

ENPV (in euro) 
 

<type='N' 

input='G'> 

< type='S' maxlength='500' input='M'> 

4. Benefit-cost ratio 
 

<type='N' 

input='G'> 

<type='S' maxlength='500' input='M'> 

E.2.4.   Employment effects of project 

Provide an indication of the number of jobs to be created (expressed in terms of full-time 

equivalents (FTE)). 

Number of jobs directly created: No (FTE) 

(A) 

Average duration of these 

jobs (months) (38) 

(B) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr37-L_2015038EN.01001101-E0037
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr38-L_2015038EN.01001101-E0038
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During implementation phase <type='N' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> 

During operational phase <type='N' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> 

Number of jobs indirectly 

created: (productive investments only): 

No (FTE) 

(A) 

Average duration of these 

jobs (months) 

(B) 

During operational phase <type='N' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> 

Number of jobs safeguarded (productive 

investments only) 

<type='N' 

input='M'> 
n.a. 

In addition, for productive investments please give details of the expected impact of the 

project on employment in other regions of the Union, and define whether the financial 

contribution from the Funds does not result in a substantial loss of jobs in existing locations 

within the Union, taking into account recital 92 of the CPR as well as the rules on regional 

State Aid. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

E.2.5.   Identify the main non-quantifiable/non-monetisable benefits and costs: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

E.3.   Risk assessment and sensitivity analysis 

E.3.1.   Please provide short description of the methodology and summary results including 

main risks identified 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

E.3.2.   Sensitivity analysis 

State the percentage change applied to the variables tested: 

Present the estimated effect (as a percentage change) on results of financial and economic 

performance indexes. 

Variable tested Financial Net Present 

Value (FNPV(K)) 

variation (%) 

Financial Net Present 

Value (FNPV(C)) 

variation (%) 

Economic Net 

Present Value 

variation (ENPV) (%) 

<type='S' 

maxlength='500' 

<type='P' input='M'> <type='P' input='M'> <type='P' input='M'> 
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input='M'> 

        

        

Which variables have been identified as critical? State which criterion has been applied and 

mention the impact of the key variables on the main indicators — FNPV, ENPV. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

What are the switching values of the critical variables? Please provide an estimated 

percentage change for FNPV or ENPV to become zero for each of the critical variables 

identified. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

E.3.3.   Risk assessment 

Please present a short summary of the risk assessment including a list of risks to which the 

project is exposed, the risk matrix (39) and interpretation and proposed risk mitigation strategy 

and the body responsible for mitigating the main risks such as cost overruns, time delays, 

demand shortfalls; special attention should be given to environmental risks, climate change 

related risks, and other natural disasters related risks. 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

E.3.4.   Additional assessments carried out, if applicable 

If probability distributions for critical variables, quantitative risk analysis or options to assess 

climate risk and measures have been carried out, please provide details below. 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

F.   AN ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT, TAKING INTO 

ACCOUNT CLIMATE CHANGE ADAPTATION AND MITIGATION NEEDS, AND 

DISASTER RESILIENCE 

F.1.   Consistency of the project with environmental policy 

F.1.1   Describe how the project contributes and takes into account the environmental policy 

objectives including climate change (as guidance, please consider the following: resource 

efficiency, preservation of biodiversity and ecosystem services, reduction of GHG emissions, 

resilience to climate change impacts etc.). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr39-L_2015038EN.01001101-E0039
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F.1.2   Describe how the project respects the precautionary principle, the principle of 

preventive action, the principle that environmental damage should as a priority be rectified at 

source and the ‘polluter pays’ principle. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

F.2.   Application of Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the 

Council  (40) (the ‘SEA Directive’) 

F.2.1   Is the project implemented as a result of a plan or programme, other than Operational 

Programme? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

F.2.2.   If the reply to question F.2.1 is ‘Yes’, please specify if the plan or programme was 

made subject to a strategic environmental assessment in accordance with the SEA Directive 

<type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

— If the reply is ‘No’, please provide a short explanation: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

— If the reply is ‘Yes’, please provide the non-technical summary (41) of the Environmental 

Report and the information required by Article 9(1)(b) of that Directive (either an internet 

link or an electronic copy). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

F.3.   Application of Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the 

Council  (42) (the ‘EIA Directive’) 

F.3.1   In case of non-fulfilment of the ex-ante conditionality on environmental legislation 

(Directive 2011/92/EU and Directive 2001/42/EC), as per Article 19 of Regulation (EU) No 

1303/2013 demonstrate link to the agreed action plan 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

F.3.2   Is the project listed in EIA Directive annexes  (43) : 

— Annex I to the EIA Directive (go to question F.3.3) 

— Annex II to the EIA Directive (go to question F.3.4) 

— Neither of the two Annexes (go to question F.4) — please explain below 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr40-L_2015038EN.01001101-E0040
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr41-L_2015038EN.01001101-E0041
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr42-L_2015038EN.01001101-E0042
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr43-L_2015038EN.01001101-E0043
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F.3.3   When covered by Annex I to the EIA Directive, include the following documents (as 

Appendix 6) and use a text box below for additional information and explanations  (44) : 

(a) The non-technical summary of the EIA Report (45). 

(b) Information on consultations with environmental authorities, the public and if applicable, 

consultations with other Member States, carried out in accordance with Articles 6 and 7 of 

the EIA Directive. 

(c) The decision of the competent authority issued in accordance with Articles 8 and 9 of the 

EIA Directive (46), including information on how it was made available to the public. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

F.3.4   When covered by Annex II to that Directive, has an EIA been carried out? <type='C' 

input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

— If the reply is ‘Yes’, please include the necessary documents listed under point F.3.3 

— If the reply is ‘No’, please include the following information: 

(a) The determination required in Article 4(4) of the EIA Directive (known as ‘screening 

decision’). 

(b) The thresholds, criteria or case by case examination carried out to reach the conclusion 

that an EIA was not required (this information is not needed, if it is already included in 

the decision mentioned under point (a) above). 

(c) An explanation of the reasons why the project has no significant environmental effects, 

taking into account the relevant selection criteria listed in Annex III to the EIA Directive 

(this information is not needed, if it is already included in the decision mentioned under 

point (a) above). 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 
 

F.3.5   Development consent/construction permit (as applicable) 

F.3.5.1.   Is the project already in the construction phase (at least one works 

contract)? <type='C' input='M'> 

Yes* ☐ No ☐ 

F.3.5.2.   Has the development consent/construction permit already been given to this project 

(for at least one works contract)? <type='C' input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr44-L_2015038EN.01001101-E0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr45-L_2015038EN.01001101-E0045
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr46-L_2015038EN.01001101-E0046
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Yes ☐ No (47) ☐ 

F.3.5.3.   If ‘Yes’ (to F 3.5.2.), on which date 

<type='D' input='M'> 

F.3.5.4.   If ‘No’ (to F 3.5.2.), when was the formal request for the development consent 

introduced: 

<type='D' input='M'> 

F.3.5.5.   If ‘No’ (to F 3.5.2.), specify the administrative steps accomplished so far and 

describe those remaining: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

F.3.5.6.   By which date is the final decision (or decisions) expected? 

<type='D' input='M'> 

F.3.5.7.   Specify the competent authority (or authorities), which has issued or will issue the 

development consent: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

F.4.   Application of the Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and 

of wild fauna and flora  (48) (Habitats Directive); assessment of effects on Natura 2000 

sites 

F.4.1.   Is the project likely to have significant negative effects, either individually or in 

combination with other projects, on sites included or intended to be included in the Natura 

2000 network? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

F.4.2   If the reply to question F.4.1 is ‘Yes’, please provide: 

(1) the decision of the competent authority and the appropriate assessment carried out 

according to Article 6(3) of the Habitats Directive; 

(2) if the competent authority has determined that the project has significant negative effects 

on one or more sites included or intended to be included in the Natura 2000 network, 

please provide: 

(a) a copy of the standard notification form ‘Information to the European Commission 

according to Article 6(4) of the Habitats Directive’ (49), as notified to the Commission 

(DG Environment) and/or; 

(b) an opinion of the Commission under Article 6(4) of the Habitats Directive in case of 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr47-L_2015038EN.01001101-E0047
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr48-L_2015038EN.01001101-E0048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr49-L_2015038EN.01001101-E0049
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projects having significant impacts on the priority habitats and/or species and justified 

by imperative reasons of overriding public interest other than human health and public 

safety or beneficial consequences of primary importance for the environment. 
 

F.4.3   If the reply to question F.4.1 is ‘No’, please attach a completed Appendix 1 declaration 

filled in by the competent authority and the map indicating the location of the project and 

Natura 2000 sites. For a non-infrastructure major project (e.g. purchase of equipment), this 

should be duly explained below and, in that case, it is not obligatory to attach such a 

declaration. 

type='S' maxlength='1750' input='M'> 

F.5.   Application of Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the 

Council  (50) (the ‘Water Framework Directive’); assessment of effects on water bodies 

F.5.1   In case of non-fulfilment of the corresponding ex-ante conditionality, as per Article 19 

of Regulation (EU) No 1303/2013, demonstrate link to the agreed action plan 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

F.5.2   Does the project involve a new modification to the physical characteristics of a surface 

water body or alterations to the level of bodies of groundwater which deteriorate the status of 

a water body or cause failure to achieve good water status/potential? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

F.5.2.1.   If the reply is ‘Yes’, please provide the assessment of the impacts on the water body 

and a detailed explanation of how all the conditions under Article 4.7 of the Water 

Framework Directive were/are to be fulfilled. 

Indicate also whether the project results from a national/regional strategy in relation to the 

relevant sector and/or from a river basin management plan, which takes into account all 

relevant factors (e.g. a better environmental option, cumulative effects, etc.)? If so, please 

provide full details. 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

F.5.2.2.   If the reply is ‘No’, please attach a completed Appendix 2 declaration filled in by the 

competent authority. For a non-infrastructure major project (e.g. purchase of equipment), this 

should be duly explained below and, in that case, it is not obligatory to attach such a 

declaration. 

type='S' maxlength='1750' input='M'> 

F.5.3   Please explain how the project fits with the River Basin Management Plan's objectives 

which have been established for the relevant water bodies. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr50-L_2015038EN.01001101-E0050
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F.6.   Where applicable, information on compliance with other environmental directives 

F.6.1   Application of Council Directive 91/271/EEC  (51) (the ‘UWWT Directive’) — 

projects in urban waste water sector 

(1) Please fill-in Appendix 3 to the Application Form (table concerning compliance with the 

UWWT Directive). 

(2) Please explain how the project is consistent with the plan or programme associated with 

the implementation of the UWWT Directive. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

F.6.2   Application of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the 

Council  (52) (the ‘Waste Framework Directive’) — projects in waste management sector 

F.6.2.1.   In case of non-fulfilment of the corresponding ex-ante conditionality, as per Article 

19 of Regulation (EU) No 1303/2013, demonstrate link to the agreed action plan. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

F.6.2.2.   Please explain how the project meets the objectives laid down in Article 1 of the 

Waste Framework Directive. In particular, how the project is consistent with the relevant 

waste management plan (Article 28), the waste hierarchy (Article 4), and how the project 

contributes to the achievement of the 2020 recycling targets (Article 11 (2)). 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

F.6.3   Application of Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the 

Council  (53) (the ‘Industrial Emissions Directive’) — Projects requiring the granting of a 

permit under that Directive 

Please explain how the project complies with the requirements of Directive 2010/75/EU, in 

particular with the obligation to operate in accordance with an integrated permit based on the 

Best Available Techniques (BAT) and, where applicable, with the emission limit values set 

out in that Directive. 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

F.6.4   Any other relevant environmental directives (please explain below) 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

F.7.   Cost of measures taken to mitigate and/or compensate negative environmental 

impacts, in particular resulting from the EIA procedure or other assessment procedures 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr51-L_2015038EN.01001101-E0051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr52-L_2015038EN.01001101-E0052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr53-L_2015038EN.01001101-E0053
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(such as the Habitats Directive, the Water Framework Directive, the Industrial 

Emissions Directive) or national/regional requirements 

F.7.1.   In case of such costs, were these included in the Cost Benefit Analysis? <type='C' 

input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

F.7.2.   If these costs are included in the total costs, please estimate the proportion of the cost 

of measures taken to reduce and/or to compensate for negative environmental impacts. 

% <type='P' input='M'> 

Please explain briefly the measures 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

F.8.   Climate change adaptation and mitigation, and disaster resilience 

F.8.1.   Explain how the project contributes to climate change targets in accordance with EU 

2020 strategy, including information on climate change-related expenditure in line with 

Annex I to the Commission Implementing Regulation (EU) No 215/2014 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

F.8.2.   Explain how climate change related risks, adaptation and mitigation considerations, 

and disaster resilience have been taken into account. 

(As a guidance, please consider the following questions: How were the volume of the 

Greenhouse Gas (GHG) externality and the external cost of carbon assessed? What is the 

shadow cost of GHG and how has it been integrated into the economic analysis? Was a less 

carbon intense or based on renewable sources alternative been considered? Has a climate risk 

assessment or vulnerability screening been carried out during the preparation of the project? 

Have climate change issues been taken into account as part of SEA and EIA and have been 

checked by the relevant national authorities? How did the analysis and ranking of relevant 

options take into account climate issues? How does the project relate to the national and/or 

regional strategy for adaptation to climate change? Will the project in combination with 

climate change have any positive and/or negative impacts on the surroundings? Did climate 

change influence the location of the project?) (54) 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

F.8.3.   Explain what measures have been adopted to ensure resilience to current climate 

variability and future climate change within the project 

(As a guidance, please consider the following questions: how was climate change taken into 

consideration when designing the project and its components, for example with regard to 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr54-L_2015038EN.01001101-E0054
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external forces (e.g. wind load, snow load, temperature differences) and impacts (e.g. heat 

waves, drainage, risk of flooding as well as prolonged dry periods affecting e.g. soil 

characteristics)) 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

G.   THE FINANCING PLAN SHOWING THE TOTAL PLANNED FINANCING 

RESOURCES AND THE PLANNED SUPPORT FROM THE FUNDS, THE EIB, AND 

ALL OTHER SOURCES OF FINAnCING, TOGETHER WITH PHYSICAL AND 

FINANCIAL INDICATORS FOR MONITORING PROGRESS, TAKING ACCOUNT 

OF THE IDENTIFIED RISKS 

G.1.   Total planned financial resources and planned support from the Funds, the EIB, 

and all other sources of financing 

G.1.1.   Sources of co-financing 

The total investment costs of the project shall be met from the following sources: 

Source of financing total investment cost (€)   Of which (for 

Information) 

Total cost 

[C.1.12.(A)] 

Union 

support (55) 

National public 

(or equivalent) 

National 

private 

Other 

sources 

(specify) 

EIB/EIF loans: 

(a) = (b) + (c) 

+ (d) + (e) 

(b) (c) (d) (e) (f) 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

G.1.2.   Annual plan of total eligible expenditure to be declared to the Commission 

(financial indicator for monitoring progress) 

The total eligible expenditure to be declared to the Commission shall be presented below in 

terms of the annual share in EUR (indicative). In case of major project co-financed by more 

than one Operational Programme, the annual plan shall be presented separately for each 

Operational Programme. In case of major project co-financed by more than one priority axis, 

the annual plan should be presented separately for each priority axis. 

(in 

EU

R) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

eligible 

expendi

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr55-L_2015038EN.01001101-E0055
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ture 

Priori

ty 

axis 

of 

OP1 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='N' 

input='G'

> 

Priori

ty 

axis 

of 

OP1 

                      

Priori

ty 

axis 

of 

OP2 

                      

Priori

ty 

axis 

of 

OP2 

                      

G.1.3.   Other Union financing sources 

G.1.3.1   Has an application been made for assistance from any other Union source (TEN-T 

Budget, CEF, LIFE+, Horizon 2020, other sources of Union finance) for this 

project? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

If yes, please give details (EU programme concerned, reference number, date, amount 

requested, amount granted, etc.): 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

G.1.3.2   Is this project complementary to any project already financed or to be financed by 

the ERDF, the ESF, the Cohesion Fund, the CEF, other source of Union finance? <type='C' 

input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 
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If yes, please give details (source of the EU contribution, reference number, date, amount 

requested, amount granted, etc.): 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

G.1.3.3   Has an application been made for loan or equity support from the EIB or the EIF for 

this project? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

If yes, please give details (financial instrument concerned, reference number, date, amount 

requested, amount granted, etc.): 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

G.1.3.4   Has an application been made for assistance from any other Union source (including 

the ERDF, the ESF, the Cohesion Fund, the EIB, the EIF, or other sources of Union finance) 

for an earlier phase of this project (including feasibility and preparatory phases)? <type='C' 

input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

If yes, please give details (source of the EU contribution, reference number, date, amount 

requested, amount granted, etc.): 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

G.1.4.   Will the construction of the infrastructure be delivered through a public-private 

partnership (PPP)  (56) ? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

If yes, please describe the form of PPP (i.e. selection process for private partner, structure of 

PPP, infrastructure ownership arrangements including upon termination of the PPP 

arrangements at maturity or otherwise, risk allocation arrangements, etc.). In addition provide 

results of FRR(Kp) calculation and its comparison with national benchmarks on expected 

profitability in the given sector. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

G.1.5.   If financial instruments  (57) are to be used for financing the project, please describe 

the form of financial instruments (equity or debt instruments): 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

G.1.6   Impact of Union assistance on project implementation 

Will Union assistance: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr56-L_2015038EN.01001101-E0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr57-L_2015038EN.01001101-E0057


 

 

Приложение: 8.3 

Формуляр за кандидатстване за финансиране на голям 
проект (на английски език) 

 

Наръчник за 
изпълнение 

на проекти по 
ОПТТИ 

2014-2020 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 
Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

276 

(a) accelerate implementation of the project? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

If yes, please specify how and to what extent it will accelerate implementation. If no, 

please explain 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

(b) be essential to implementation of the project? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

If yes, please specify how much it will contribute to implementation. If no, please justify 

the need for Union support 

<type='S' maxlength='1750' input='M'> 

G.2.   Output indicators  (58) and physical indicators for monitoring progress 

Please list in the table provided output indicators, including common indicators as specified in 

the operational programme(s) and other physical indicators for monitoring progress. Volume 

of information will depend on complexity of projects, but only main indicators should be 

presented. 

OP (CCI) Priority 

axis 

Name of 

indicator 

Measurement 

unit 

Target value for 

the major 

project 

Target year 

<type='S' 

input='S'> 

<type='S' 

input='S'> 

Common: 

<type='S' 

input='S'> 

Other: <type='S' 

input='M'> 

Common: <type='S' 

input='S'> 

Other: <type='S' 

input='M'> 

<type='S' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

            

            

            

            

G.3.   Risk assessment 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr58-L_2015038EN.01001101-E0058


 

 

Приложение: 8.3 

Формуляр за кандидатстване за финансиране на голям 
проект (на английски език) 

 

Наръчник за 
изпълнение 

на проекти по 
ОПТТИ 

2014-2020 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 
Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

277 

Please present a short summary of the main risks to the successful physical and financial 

implementation of the project and the proposed risk mitigation measures 

<type='S' maxlength='3500' input='M'> 

H.   THE TIMETABLE FOR IMPLEMENTING THE MAJOR PROJECT 

Where the implementation period is expected to be longer than the programming 

period, the timetable for the phases, for which support from the funds is requested 

during the 2014-2020 period, must be provided. 

H.1.   Project timetable 

Please give below the timetable for the development and implementation of the overall project 

and attach a summary schedule of the main categories of works (i.e. a Gantt chart, where 

available). Where the application concerns a project stage, clearly indicate in the table the 

elements of the overall project for which assistance is being sought by this application: 

  Start date 

(A) (59) 

Completion date 

(B) (59) 

1. Feasibility studies (or business plan if productive 

investment): 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

2. Cost-benefit analysis: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

3. Environmental impact assessment: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

4. Design studies: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

5. Preparation of tender documentation(s): 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

6. Tender procedure(s): 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

7. Land acquisition: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

8. Development consent: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

9. Construction phase/contract: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr59-L_2015038EN.01001101-E0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr59-L_2015038EN.01001101-E0059
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10. Operational phase: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

H.2.   Project maturity 

Please describe the project timetable (J.1) in terms of the technical and financial progress and 

current maturity of the project under the following headings: 

H.2.1.   Technical (feasibility studies, project design etc.): 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

H.2.2.   Administrative with a minimum reference to necessary authorisations such as EIA, 

development consent, territorial/planning decisions, land purchase (if relevant), public 

procurement etc.: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

H.2.3   Public procurement: 

Please fill in the information in the table below 

Contr

act 

name 

Contract type 

(works/supplies/ser

vices) 

Value 

(actual 

or 

expect

ed) 

Body 

responsibl

e for the 

contract 

Date of 

publishi

ng 

tender 

(actual 

or 

planned

) 

Date of 

complet

ing 

evaluati

on of 

tenders 

(actual 

or 

planned

) 

Date 

of 

signat

ure of 

contra

ct 

(actual 

or 

planne

d) 

Ref. 

(Official 

Journal 

of the EU 

etc.) if 

relevant 

<type='S

' 

input='M

'> 

<type='S' input='S'> <type='N

' 

input='M

'> 

type='S' 

maxlength='

300' 

input='M' 

<type='D' 

input='M'

> 

<type='D' 

input='M'

> 

<type='

D' 

input='M

'> 

type='S' 

maxlength=

'00' 

input='M' 
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H.2.4.   Financial (commitment decisions in respect of national public expenditure, loans 

requested or granted, etc. — give references): 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

H.2.5.   If the project has already started, indicate the current state of implementation: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

I.   IS THE PROJECT SUBJECT TO A LEGAL PROCEDURE FOR NON-

COMPLIANCE WITH UNION LAW? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

If yes, please give details and justify the proposed contribution from the Union budget in this 

respect: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

J.   HAS THE UNDERTAKING PREVIOUSLY BEEN, OR IS IT CURRENTLY, 

SUBJECT OF A PROCEDURE (60) TO RECOVER UNION SUPPORT FOLLOWING 

THE RELOCATION OF A PRODUCTIVE ACTIVITY OUTSIDE THE 

PROGRAMME AREA? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

If yes, please give details and justify the proposed contribution from the Union budget to the 

project in this respect: 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

K.   INVOLVEMENT OF JASPERS IN PROJECT PREPARATION 

K.1.   Has Jaspers contributed to any part of the preparation of this project? <type='C' 

input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

K.2.   Describe the elements of the project where Jaspers had an input (e.g. 

environmental compliance, procurement, review of technical description, cost-benefit 

analysis). 
< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr60-L_2015038EN.01001101-E0060
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L.   STATUS OF THE PROJECT IN RELATION TO ARTICLE 102 OF 

REGULATION (EU) No 1303/2013 

L.1.   In case the project is submitted in line with the procedure pursuant to article 

102(2), has the project been subject to the quality review by independent 

experts? <type='C' input='M'> 

Yes ☐ No ☐ 

If yes, please give details and justify the change of the procedure for submission of the project 

to the EC: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'> 

M.   SUMMARY OF REVISIONS TO THE APPLICATION FORM IN CASE THE 

MAJOR PROJECT IS SUBJECT TO MODIFICATION 

< type='S' maxlength='3500' input='M'> 

N.   ENDORSEMENT OF COMPETENT NATIONAL AUTHORITY 

I confirm that the information presented in this form is accurate and correct. 

Name <type='S' maxlength=255 input='M'> 

Signature (Electronically signed via SFC2014) <type='S' input='G'> 

Organisation (Managing Authority(-ies) <type='S' maxlength=1000 input='M'> 

Date <type='D' input='G'> 

 
(1)  Legend for the characteristics of fields: 

  type: N = Number, D = Date, S = String, C = Checkbox, P = Percentage 

  input: M = Manual, S = Selection, G = Generated by system 

  maxlength = Maximum number of characters including spaces 

(2)  If more than one body is responsible for implementation, include information on the lead beneficiary (others will 

be mentioned in point A.5). 

(3)  In case of a PPP project where a private partner will be selected after approval of the operation and will be the 

beneficiary in accordance with Article 63(2) of Regulation (EU) No 1303/2013, this section should contain 

information on the public law body initiating the operation (i.e. the contracting authority). 

(4)  Commission Recommendation 2003/361/EC (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36). 

(5)  In case of a PPP project, and if the private partner has not yet been selected, this section should contain the 

minimum qualification criteria to be retained for pre-qualification in the tender and the justification for these criteria. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc1-L_2015038EN.01001101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc2-L_2015038EN.01001101-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc3-L_2015038EN.01001101-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc4-L_2015038EN.01001101-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:124:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc5-L_2015038EN.01001101-E0005
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The application shall also describe all arrangements being put in place for the preparation, monitoring and 

administration of the PPP project. 

(6)  As required by Article 102(5) of Regulation (EU) No 1303/2013. 

(7)  Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 215/2014 of 7 March 2014 laying down rules for 

implementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common 

provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European 

Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general 

provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the 

European Maritime and Fisheries Fund with regard to methodologies for climate change support, the determination of 

milestones and targets in the performance framework and the nomenclature of categories of intervention for the 

European Structural and Investment Funds (OJ L 69, 8.3.2014, p. 65). 

(8)  NACE-Rev.2, 4 digit code: Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council 

(OJ L 393, 30.12.2006, p. 1). 

(9)  Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 154, 21.6.2003, p. 1) as 

amended. Use the most detailed and relevant NUTS III code. Where a project affects multiple individual NUTS III 

level areas, consider encoding the NUTS III or higher codes. 

(10)  New construction = 1; extension = 2; conversion/modernisation = 3; change of locality = 4; creation by take over = 

5. 

(11)  Combined Nomenclature (CN), Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1). 

(12)  In the case of a PPP where the private partner has not yet been selected and is responsible for securing the location, 

the applicant does not need to provide the map identifying the project area. 

(13)  Please provide in Appendix 5 geo-referenced data in vector format, containing polygons, lines and/or points as 

appropriate, to represent the project in preferably shape file format. 

(14)  A major project started in the 2007-2013 programming period of which one or more phases have been completed 

in that programing period, and this project represents a phase which will be carried out and completed in the 2014-

2020 programming period, or a project started in the 2014-2020 programming period of which this project represents a 

phase which will be completed, while the next phase will be completed in this or the subsequent programming period. 

(15)  For energy: is the project defined as project of common interest under Regulation No 347/2013 on Guidelines for 

trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 

713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009? For transport: is the project covered under Regulation (EU) No 

1315/2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision 

No 661/2010/EU? 

(16)  Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council 17 December 2013 on the 

European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal 

and repealing Regulation (EC) No 1080/2006 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 289). 

(17)  Unless project specific rules must apply e.g. state aid. 

(18)  This application does not replace notification to the Commission under Article 108(3) of the Treaty. A positive 

decision by the Commission on the major project under Regulation (EU) No 1303/2013 does not constitute state aid 

approval. 

(19)  Gross grant equivalent (GGE) means the discounted value of the aid expressed as a percentage of the discounted 

value of the eligible costs, as calculated at the time of award of the aid on the basis of the reference rate applicable on 

that date. 

(20)  State aid rules include provisions on eligible cost. In this column Member States should indicate the total amount 

of eligible cost based on the State aid rules that have been applied. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc6-L_2015038EN.01001101-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc7-L_2015038EN.01001101-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2014:069:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc8-L_2015038EN.01001101-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2006:393:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc9-L_2015038EN.01001101-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc10-L_2015038EN.01001101-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc11-L_2015038EN.01001101-E0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1987:256:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc12-L_2015038EN.01001101-E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc13-L_2015038EN.01001101-E0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc14-L_2015038EN.01001101-E0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc15-L_2015038EN.01001101-E0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc16-L_2015038EN.01001101-E0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc17-L_2015038EN.01001101-E0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc18-L_2015038EN.01001101-E0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc19-L_2015038EN.01001101-E0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc20-L_2015038EN.01001101-E0020
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(21)  Commission Decision 2012/21/EU of 20 December 2011 on the application of Article 106(2) of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to State aid in the form of public service compensation granted to certain 

undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest (OJ L 7, 11.1.2012, p. 3). 

(22)  Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public 

passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) 1191/69 and 1107/70 (OJ L 

315, 3.12.2007, p. 1). 

(23)  The Commission services provided guidance to Member States to facilitate the assessment when infrastructure 

investments involve State aid. In particular, the Commission services have prepared analytical grids. A 

Communication on the notion of aid is currently in preparation. The Commission invites Member States to make use 

of the analytical grids or of other methods for explaining why it is considered that the support does not involve the 

granting of State aid. 

(24)  As required by Article 61 of Regulation (EU) No 1303/2013. 

(25)  In case of decreased co-financing rate method, this formula is not applicable (flat rate is reflected in co-financing 

rate of the priority axis, resulting in lower ERDF/CF financing) and the total eligible cost is equal to the amount 

mentioned in point (1) 

(26)  If the output and externalities are different in different options (assuming all options share the same objective) e.g. 

solid waste projects, it is recommended to undertake a simplified CBA for all main options to select the best 

alternative and economic parameters of a project, such as EPNV should be the key factor in the selection. 

(27)  In case of a PPP project, this section should include rationale for the selection of the procurement method, 

including through a ‘value for money’ analysis using reasonable public sector comparators. 

(28)  Commission Delegated Regulation (EU) No 480/2014 of 3 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 

1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional 

Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural 

Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European 

Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries 

Fund (OJ L 138, 13.5.2014, p. 5). 

(29)  All figures must correspond to CBA document. CBA should be drafted in Euro or local currency with the 

exchange rate clearly indicated. 

(30)  Preferably in real terms. 

(31)  In the meaning of Article 17 of Commission Delegated Regulation (EU) No 480/2014. 

(32)  This does not apply: 1) for projects subject to the rules on State aids in the meaning of Article 107 of the Treaty 

(see point G1), pursuant to Article 61(8) of Regulation (EU) No 1303/2013; 2) if flat rate (Article 61(3)(a) of 

Regulation (EU) No 1303/2013) or decreased co financing rate (Article 61(5) of Regulation (EU) No 1303/2013) is 

used; and 3) if the sum of the present values of operating and replacement costs are higher than the present value of 

revenues the project is not considered as revenue generating, in which case items 7 and 8 can be ignored and pro-rata 

application of discounted net revenue should be set at 100 %. 

(33)  FRR(C) stands for the financial profitability of an investment. 

(34)  FRR(K) stands for the financial profitability of national capital. 

(35)  FRR(Kp) stands for the financial profitability of project promoter's capital. 

(36)  Including increased costs over economic lifetime of the project due to climate change impacts and other natural 

disasters (where relevant). 

(37)  The sum of discounted amounts of costs and benefits presented in the table should add up to the ENPV value. 

(38)  In case of permanent jobs, instead of duration in months, type ‘permanent’. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc21-L_2015038EN.01001101-E0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2012:007:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc22-L_2015038EN.01001101-E0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2007:315:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2007:315:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc23-L_2015038EN.01001101-E0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc24-L_2015038EN.01001101-E0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc25-L_2015038EN.01001101-E0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc26-L_2015038EN.01001101-E0026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc27-L_2015038EN.01001101-E0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc28-L_2015038EN.01001101-E0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2014:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc29-L_2015038EN.01001101-E0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc30-L_2015038EN.01001101-E0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc31-L_2015038EN.01001101-E0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc32-L_2015038EN.01001101-E0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc33-L_2015038EN.01001101-E0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc34-L_2015038EN.01001101-E0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc35-L_2015038EN.01001101-E0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc36-L_2015038EN.01001101-E0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc37-L_2015038EN.01001101-E0037
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc38-L_2015038EN.01001101-E0038
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(39)  In case of a PPP project it should include the risk matrix as allocated under the PPP arrangements (if the operation 

has already been tendered) or the intended risk allocation under the PPP arrangements (if the operation has not yet 

been tendered). 

(40)  Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the 

effects of certain plans and programmes on the environment (OJ L 197, 21.7.2001, p. 30). 

(41)  Prepared pursuant to Article 5 and Annex I to Directive 2001/42/EC. 

(42)  Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of 

the effects of certain public and private projects on the environment (OJ L 26, 28.1.2012, p. 1). 

(43)  If a project consists of several works/activities/services that are classified into different groups, the information 

should be completed separately for each investment tasks. 

(44)  The additional information should focus on selected elements of the EIA procedure important for the project (e.g. 

data analysis, studies and assessments, additional consultations with the competent authorities and the public, 

determination of additional compensation/mitigation measures, additional ‘screening’ decision etc., when changes in 

the project are likely to be identified) that needs to be carried out, in particular as part of multi-stage development 

consent processes. 

(45)  Prepared pursuant to Article 5 and Annex IV to Directive 2011/92/EU. 

(46)  In the cases where the EIA procedure has been completed with a legally binding decision, pending the issuing of 

development consent in accordance with Articles 8 and 9 of Directive 2011/92/EU, the availability of a written 

commitment by the Member States for timely action to ensure that the development consent would be issued at latest 

before the start of works. 

(47)  Projects in construction phase (‘Yes’ answer to question F.3.5.1.) and without development consent/construction 

permit for at least one works contract at the time of their submission to the European Commission are not admissible 

by the Commission 

(48)  Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora 

(OJ L 206, 22.7.1992, p. 7). 

(49)  Revised version adopted by the Habitats Committee on 26.4.2012. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6 

(50)  Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework 

for Community action in the field of water policy (OJ L 327, 22.12.2000, p. 1). 

(51)  Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment (OJ L 135, 30.5.1991, p. 

40). 

(52)  Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and 

repealing certain Directives (OJ L 312, 22.11.2008, p. 3). 

(53)  Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial 

emissions (integrated pollution prevention and control) (OJ L 334, 17.12.2010, p. 17). 

(54)  For additional guidance on climate adaptation/resilience please refer to DG CLIMA project managers guidelines: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf and the and 

the EIA/SEA guidance documents: http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 

(55)  The Union support should correspond to the amount specified in the agreement mentioned in Article 125 

paragraph 3 c). 

(56)  In the meaning of Article 62 of Regulation (EU) No 1303/2013. 

(57)  In the meaning of Article 37 of Regulation (EU) No 1303/2013. 

(58)  As required in Article 101(1)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc39-L_2015038EN.01001101-E0039
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc40-L_2015038EN.01001101-E0040
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:197:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc41-L_2015038EN.01001101-E0041
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc42-L_2015038EN.01001101-E0042
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2012:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc43-L_2015038EN.01001101-E0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc44-L_2015038EN.01001101-E0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc45-L_2015038EN.01001101-E0045
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc46-L_2015038EN.01001101-E0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc47-L_2015038EN.01001101-E0047
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc48-L_2015038EN.01001101-E0048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1992:206:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc49-L_2015038EN.01001101-E0049
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc50-L_2015038EN.01001101-E0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2000:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc51-L_2015038EN.01001101-E0051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1991:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1991:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc52-L_2015038EN.01001101-E0052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2008:312:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc53-L_2015038EN.01001101-E0053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2010:334:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc54-L_2015038EN.01001101-E0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc55-L_2015038EN.01001101-E0055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc56-L_2015038EN.01001101-E0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc57-L_2015038EN.01001101-E0057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc58-L_2015038EN.01001101-E0058
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(59)  If already complete — please give exact date, if only planned — please give at least month and year. 

(60)  Under Article 71(2) of Regulation (EU) No 1303/2013. 

Appendix 1 (1) 

DECLARATION BY AUTHORITY RESPONSIBLE FOR MONITORING OF 

NATURA 2000 SITES 

Responsible Authority 

Having examined the project application 

For the project to be located at 

Declares that the project is not likely to have significant effects on a NATURA 2000 site on 

the following grounds: 

  

Therefore an appropriate assessment required by Article 6(3) of Council Directive 

92/43/EEC (2) was not deemed necessary. 

A map at scale of 1:100 000 (or the nearest possible scale) is attached, indicating the location 

of the project as well as the NATURA 2000 sites concerned, if any. 

Date (dd/mm/yyyy): 

Signed: 

Name: 

Position: 

Organisation: 

(Authority responsible for monitoring NATURA 2000 sites) 

Official Seal: 

 
(1)  The Appendix 1declaration shall provide the name of the relevant site(s), reference number, the distance of the 

project to the nearest Natura 2000 site(s), its conservation objectives, and justification that project (either individually 

or in combination with other projects) is not likely to have significant negative effects on Natura 2000 site(s) included 

or intended to be included in the Natura 2000 network, and, if relevant, an administrative decision. 

(2)  Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora 

(OJ L 206, 22.7.1992, p. 7). 

Appendix 2 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc59-L_2015038EN.01001101-E0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc60-L_2015038EN.01001101-E0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr1-L_2015038EN.01003901-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr2-L_2015038EN.01003901-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc1-L_2015038EN.01003901-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc2-L_2015038EN.01003901-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1992:206:TOC
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DECLARATION BY COMPETENT AUTHORITY RESPONSIBLE FOR WATER 

MANAGEMENT  (1) 

Responsible Authority 

Having examined the project application 

For the project to be located at 

Declares that the project does not deteriorate the status of the water body or cause failure to 

achieve good water status/potential on the following grounds: 

  

Date (dd/mm/yyyy): 

Signed: 

Name: 

Position: 

Organisation: 

(Competent Authority identified in accordance with Article 3(2) of the Water Framework 

Directive) 

Official Seal: 

 
(1)  In accordance with Article 3(2) of Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 

October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (OJ L 327, 22.12.2000, p. 1). 

Appendix 3 

TABLE CONCERNING COMPLIANCE OF THE AGGLOMERATIONS SUBJECT 

TO THE APPLICATION FORM, WITH THE URBAN WASTEWATER 

TREATMENT DIRECTIVE  (1) 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr1-L_2015038EN.01004001-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc1-L_2015038EN.01004001-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2000:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntr1-L_2015038EN.01004101-E0001
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Explanatory notes (number corresponds to the number of the column): 

1. Name of the agglomeration(s) included in the application for EU co-financing. Note that the 

indicators and calculations related to wastewater should refer to the agglomerations, not to 

municipalities, as an agglomeration may include several administrative municipalities or 

one municipality could be divided into several agglomerations. When an agglomeration is 

only partially covered by a project, i.e., there is still part of the load to be addressed, ask for 

information on the future plans to cover the remaining load of the agglomeration (which is 

necessary for the agglomeration as a whole to reach compliance with the Directive). 

2. Information on the receiving waters and their catchments: ‘normal’ or ‘sensitive’ (Article 5 

of the UWWT Directive), ‘drinking water abstraction’, ‘bathing waters’, ‘shellfish waters’. 

Please indicate the criterion, see Annex II to the Directive, use the following terms: SA 

Sensitive area NA Normal area, LSA Less Sensitive area, BW designated bathing waters, O 

other directives to be fulfilled (SA). 

3. Only if applicable — the compliance deadlines under the Accession Treaty for each 

agglomeration covered by the project for wastewater collection and treatment (refer to both 

interim and final targets if applicable). Please indicate date and relevant Articles of the 

Directive. 

4. Planned date by when the project included in the application for the EU co-financing will be 

implemented and completed. 

Columns 5-11 refer to the description of the agglomeration at the stage when the application 

for the EU co-financing is submitted. 

5. The load of the agglomeration expressed in p.e. (population-equivalent). 

6. Collection rate — coverage of the collecting sewage systems (IAS not included) i.e. load 

collected by the collecting system in relation to the total load of agglomeration concerned in 

%. 

7. Connection rate — the load collected by the collecting system which is connected to the 

WWTP serving the agglomeration in %. 

8. IAS — the ratio of the load collected/treated by individual appropriate systems according to 

Article 3(1) of the Directive in % of the load (system which achieves the same level of 

environmental protection and is established in the case where the collecting system is not 
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justified either because it would produce no environmental benefit or because it would 

involve excessive cost). If IAS is envisaged, a brief description of the type(s) of the IAS and 

the treatment level which is reached should be provided. NB: the objective of the Directive 

for the agglomerations above 2 000 p.e.: the collection rate plus IAS should cover 100 % of 

the load of the agglomeration. 

9. Capacity of the Urban Wastewater Treatment Plant(s) in p.e. 

10. Treatment level — the treatment provided by the Urban Wastewater Treatment Plant(s) for 

the discharges from the agglomeration(s) i.e. primary, secondary, more stringent (N, P 

removal, disinfection etc.). 

11. Treatment performance — compliance with the treatment requirements laid down in the 

Annex to I table 1 and 2 (if applicable). 

Columns 12-18 refer to the description of the agglomeration envisaged after the 

implementation of the project included in the application for the co-financing. Columns 13 

and 14 — In addition to total rates, please indicate the rates which correspond to rehabilitation 

of the existing collecting system, and the rate which corresponds to newly constructed 

collecting system. In case the connection rate will be below collection rate after the 

implementation of the project, the reasons for such difference and investment plans for the 

future to reduce the difference should be provided (including the cases where users do not 

want to connect to the collector). 

15. If relevant please indicate any improvements (rehabilitation, new, upgrade) to the IAS 

included in the project. 

16. Please also indicate if the plant(s) are totally new, rehabilitated or upgraded. The capacity 

of the plants should be sufficient to treat the whole load generated by the agglomeration. In 

case total capacity of the UWWTP(s) is below the total load of the agglomeration, an 

explanation of the reasons should be provided (e.g.: forecasted increase, etc.). In addition, 

it should be explained how proper functioning of the plants will be ensured to overcome 

the plant overloading. In case the plant(s) are (largely) over-dimensioned, an explanation 

of the reasons should be provided (ex: forecasted increase of the incoming load, extension 

of the collecting systems, further connections of other agglomerations etc.). 

 
(1)  Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment (OJ L 135, 30.5.1991, p. 

40). 

Appendix 4 

FEASIBILITY STUDIES (OR BUSINESS PLAN IF PRODUCTIVE INVESTMENT) 

AND COST-BENEFIT ANALYSIS (AS REQUIRED IN D AND E) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1429787363353&from=EN#ntc1-L_2015038EN.01004101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1991:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1991:135:TOC
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Appendix 5 

MAP IDENTIFYING THE PROJECT AREA AND GEO-REFERENCED DATA (AS 

REQUIRED IN B.3.1) 

  

Appendix 6 

DOCUMENTATION REQUIRED IN F.3.3 
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http://www.optransport.bg/page.php?c=274&d=1472
http://www.optransport.bg/page.php?c=274&d=1472
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КОНТРОЛЕН ЛИСТ  

ЗА ПРОВЕРКА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА  
НА ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 

„ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” И ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА 
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В 

СЕКТОР „ТРАНСПОРТ” 

Име на 
бенефициента: 

 

Име на проекта:  

Номер на проекта:  

 

Критерии Да  Не  непри
ложи

мо  

1. Използван ли е одобреният от УО образец на формуляра 
за съответния вид проект 

   

2. Попълнени ли са всички раздели от формуляра за 
кандидатстване  

   

3. Правилно ли е записано наименованието на проекта     

4. Правилно ли е записана Приоритетната ос, по която се 
кандидатства 

   

5. Правилно ли е посочен типа на проекта    

6. Допринася ли проекта постигането на целите на ОПТТИ и 
на приоритетната ос „Техническа помощ” 

   

7. Представена ли е Техническа спецификация (задание) за 
различните елементи на проекта  

   

8. Коректно ли е представен графика за проекта    

9. Правилно и коректно ли е представен бюджета на проекта    

10. Представена ли е съвместимостта на проекта с 
политиките и законодателството на Общността 

   



 

 

Приложение: 8.5 

Контролен лист за проверка на Формуляр за кандидатстване за 
техническа помощ за подготовка на проекти в сектор 

„Транспорт“ и Формуляр за кандидатстване по Приоритетна ос 
„Техническа помощ“ 

 

Наръчник за 
изпълнение 

на проекти по 
ОПТТИ 

2014-2020 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
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11. Приложени ли са описаните във формуляра  
съпътстващи документи  

   

Коментари: 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 
Извършил проверката …………………………………. 
(експерт, отдел ''Подготовка на проекти по ОПТТИ'') 
 
Дата:……………… 
 
 
 
Извършил проверката …………………………………. 
(Началник отдел ''Подготовка на проекти по ОПТТИ'') 
 
Дата:……………… 
 
 
Съгласувал: 

 
 
Директор на дирекция „ИПОПТТИ” 2014-2020: ……………………… 
              (име фамилия) 
Дата:……………… 
 
 

Одобрил: 

 

Председател (Член) на УС на АПИ: ……………………………. 
              (име фамилия) 

Дата:………………



 Приложение: 8.6 

Контролен лист за проверка на Формуляр за кандидатстване за 
финансиране на голям проект 

 

Наръчник за 
изпълнение 

на проекти по 
ОПТТИ 

2014-2020 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
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инфраструктура“ 

 

Приложение 8.6 

Контролен лист за проверка на Формуляр за 
кандидатстване за финансиране на голям 

проект 



 Приложение: 8.6 

Контролен лист за проверка на Формуляр за кандидатстване за 
финансиране на голям проект 

 

Наръчник за 
изпълнение 

на проекти по 
ОПТТИ 

2014-2020 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
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КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА 
 ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ГОЛЯМ ПРОЕКТ 

 

Име на 
бенефициента: 

 

Име на проекта:  

Номер на проекта:  

 

Критерии Да  Не  № на 
коментар  

1. Използван ли е одобреният от УО образец на 
формуляра за съответния вид проект 

   

2. Попълнени ли са всички раздели от формуляра за 
кандидатстване  

   

3. Правилно ли е записано наименованието на проекта     

4. Правилно ли е записана Приоритетната ос, по която 
се кандидатства 

   

5. Възможно ли е финансиране по Приоритетната ос, 
по която се кандидатства 

   

6. Представени ли са проучванията за осъществимост    

7. Достатъчни ли са проучванията за осъществимост    

8.Съответства ли графика за проекта с възможностите 
за изпълнението му в рамките на действие на ОП 
„Транспорт и транспортна инфраструктура” 

   

9. Представени ли са всички компоненти на анализа 
разходи – ползи  

   

10. Направена ли е оценка на  въздействието върху 
околната среда 

   

11. Финансовият план отразява ли  възможността за 
финансиране и плащане в рамките на действие на ОП 
„Транспорт и транспортна инфраструктура” 

   

12. Представена ли е съвместимостта на проекта с 
политиките и законодателството на Общността 

   



 

 

Приложение: 8.6 

Контролен лист за проверка на Формуляр за кандидатстване за 
финансиране на голям проект 

 

Наръчник за 
изпълнение 

на проекти по 
ОПТТИ 

2014-2020 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
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13. Приложени ли са всички съпътстващи документи     

 

Коментари: 
 
14. …………………………………………………………………………………………...... 
 
15. …………………………………………………………………………………………...... 
 
Извършил проверката …………………………………. 
(експерт, отдел ''Подготовка на проекти по ОПТ'') 
 
Дата:……………… 
 
 
Извършил проверката …………………………………. 
(Началник отдел ''Подготовка на проекти по ОПТ'') 
 
Дата:……………… 
 
 
Съгласувал: 

 
 
Директор на дирекция „ИПОПТТИ”: ……………………… 
              (име фамилия) 
Дата:……………… 
 

 

Одобрил: 

 

Председател (Член) на УС на АПИ: ……………………………. 
              (име фамилия) 

 
Дата:………………



 Приложение: 8.7 

Контролен лист за отразяване на искания на УО за корекции на 
подаден от Бенефициента Формуляр за кандидатстване 

 

Наръчник за 
изпълнение 

на проекти по 
ОПТТИ 

2014-2020 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
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Приложение 8.7 

Контролен лист за отразяване на искания на 
УО за корекции на подаден от Бенефициента 

Формуляр за кандидатстване



 Приложение: 8.7 

Контролен лист за отразяване на искания на УО за корекции на 
подаден от Бенефициента Формуляр за кандидатстване 

 

Наръчник за 
изпълнение 

на проекти по 
ОПТТИ 

2014-2020 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
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инфраструктура“ 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ  

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ИСКАНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ЗА КОРЕКЦИИ 
НА ПОДАДЕН ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

Име на 
бенефициента: 

 

Име на проекта:  

Номер на проекта:  

 

 

Критерии Да  Не  

1. Получени са препоръки от УО за допълнения и 
корекции 

  

2. От УО са дадени становища и точни указания за 
извършване на корекциите 

  

3. Имало е необходимост от подготовка на 
допълнителна информация 

  

4. Отразени са всички корекции, съгласно дадените 
указания 

  

5. Има нанесени допълнителни корекции по преценка на 
Бенефициента 

  

6. Подготвено е за предаване на УО работно копие, в 
което да се виждат направените корекции 

  

7. Подготвени са всички документи – оригинали, копия 
по брой на хартиен и ел.носител 

  

8. Извършените корекции са изпълнени в срок   

 

 

Коментари:
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………………………………………………………………………………………...... 

 
…………………………………………………………………………………………...... 

 
 
 
 
 
Извършил проверката …………………………………. 
(експерт, отдел ''Подготовка на проекти по ОПТТИ'') 
 
Дата:……………… 
 
 
 
Извършил проверката …………………………………. 
(Началник отдел ''Подготовка на проекти по ОПТТИ'') 
 
Дата:……………… 
 
 
 
 
Съгласувал: 

 
 
Директор на дирекция „ИПОПТТИ” 2014-2020: ……………………… 
              (име фамилия) 
Дата:……………… 
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                     Приложение 9.5.1.1 

Контролен лист – Обявление за 
предварителна информация 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект :  

 
Име на договора :  

Прогнозна стойност на 

договора : 
 

Възложител :  

 
КАК СЕ ПОПЪЛВА КОНТРОЛЕН ЛИСТ:  

-      Кутиите  означават задължителни проверки за извършване 
 -      Всички лица, определени за извършване на проверки трябва, за всеки контрол, да отбелязват кутиите в 

колоната, отговаряща на тяхната съответна позиция 

-       Ако проверката е неотносима в даден случай, моля въведете N/A в кутийката за отбелязване 

-       Коментари / Забележки могат да бъдат добавени на последната страница на Контролния лист и трябва да се 

отбележат с хикс в колоната “Бележка №” 

-       Контролния лист трябва да бъде подписан  от извършващите контролите и от проверяващите 
 

 Подготовка на контролния лист и първоначален контрол  от инспектор 

“Предварителен контрол”  в  отдел „АРНПК”: 

Подготовката е започнала на :   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ 

 
 КОНТРОЛ 

 

Контрол и одобрение на 

качеството на 

документите 

  

 
 

Въпроси за проверка 

 

I-ви контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

 

II-ри  

контрол на  

качеството 

на 

документите 

 

Наблюдение 

 

  
Инспектор 

ПК 

Инспектор   

ПК 

Началник  

отдел 

АРНПК 

Бележка№ 

 Проверка на Обявление за предварителна информация  
1. 

 

Предоставена ли е информация от дирекциите – 

заявители за планираните и одобрени за 

изпълнение проекти /поименни списъци и др./? 

    

2. Включени ли са в проекта на предварителното 

обявление заявените и одобрени проекти по 

поименните списъци и по одобрен списък от 

Възложителя? 

    

3. Правилно ли са описани вида на процедурите? 
    

4. Правилно ли са посочени кодовете по CPV; в 

случай, че обществената поръчка е разделена на 

обособени позиции, тази информация  

предоставя ли се за всяка обособена позиция? 

    

5. Попълнени ли са всички графи по образеца  на 

АОП/по последна актуална версия/? 
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   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

1. 
Първият контрол е  приключен на: 

 

Предаване  за одобрение на Втори контрол                     Име/ Длъжност/ Подпис: 

     

Дата:                                                                     

Час :      :       . 

 

 

 

  Втори контрол : Инспектор “Предварителен контрол” в отдел ”АРНПК” 

Документите са получени на :   Дата : __ / __ / ___ в __ : __  

Проверките са започнати на :   Дата : __ / __ / ___ в__ : __ 
 

 

2. Предаване за проверка на качеството: 

 

 

Дата:                                       Час :      :       .         Име/ Длъжност/ Подпис: 

 
 

 

 

 

 

Наблюдение : Началник  отдел “АРНПК” на ДАРОК 

Документите са получени на :   Дата: __ / __ / ___ в __ : __  
 

3. Наблюдението е извършено на :  
 

 

 

Дата:                                       Час :      :       .      Име/ Длъжност/ Подпис: 
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ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ/ ИНСТРУКЦИИ 

 
Инспектор “Предварителен контрол” Инспектор “Предварителен контрол” 

  

Началник на отдел „АРНПК” на ДАРОК 

 

   

 

 

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 
 

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9.5.1.2 

Контролен лист – Документация за 
обществена поръчка – открита процедура 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 
 
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 
договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 
която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или по 
друг подходящ начин. 
- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 
-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

                                                                                                                                                              

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор 

„Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 
КОНТРОЛ 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви Контрол  

на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол 
на  качеството 

на 
документите 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор  

ПК  

Инспектор    

ПК 

Началник  

отдел 

АРНПК 

Бележка

№“ 

А. Основни въпроси за проверка  

1.1. 
Проектът, по който се провежда процедурата, 

фигурира ли в годишната инвестиционна 

програма на АПИ? 
    

1.2. 
Подготвена ли е документация за кандидатстване 

за финансиране от съответния източник?     

2.1. 
Поръчката е включена в плана за обществени 

поръчки;     

2.2. 
Поръчката е включена в предварителното 
обявление по чл. 23, ал.1, т. 1 от ЗОП;     

2.3. 
Извършен ли е анализ на ползите и разходите от 

съответния проект, когато е приложимо;     

2.4 

Извършени ли са необходимите предпроектни 

(прединвестиционни) проучвания, включително 

когато е приложимо със съответните 

експлоатационни дружества (ВиК, 
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КОНТРОЛ 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви Контрол  

на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол 
на  качеството 

на 
документите 

електроснабдителни дружества, НЕК, БТК, 

напоителни системи, НКЖИ, МОСВ, общини и 

други институции)? 

2.5. 

Придобити ли са  терените, необходими за 

реализиране на инвестиционния проект и 

завършени необходимите отчуждителни 
процедури; когато е приложимо? 

    

2.6. 
Променен ли е статута на земята, върху която ще 

се реализира инвестиционния проект?     

2.7. 

Извършена ли е оценка за въздействие на 

околната среда в съответствие с нормативните 

изисквания и дали същата е валидна към 

момента? 

    

 2.8. 
Извършени ли са необходимите технически 
проучвания, когато е приложимо?     

2.9. 
Извършени ли са необходимите геоложки 

проучвания, когато е приложимо?     

2.10. 
Извършени ли са необходимите археологични 

проучвания, когато е приложимо?     

2.11. 
Изготвен е доклад за съответствие?  

    

2.12. 
Налице ли е  технически проект? 

    

2.13. 
Издадено ли е  необходимото разрешително, когато 
е приложимо?     

Б. Документация за откриване на процедурата 

3. 
 

Точно и изчерпателно ли са изброени документите 

в съдържанието на документацията?     

4. 
Приложено ли е решението за откриване на 
процедурата?     

5. 
Приложено ли е обявлението за обществена 

поръчка?     

6. 
Посочени ли са указанията за участие в 

процедурата?     

7. Приложени ли са техническите спецификации  ? 
    

8. 

Приложени ли са всички необходимите образци 

(на оферта, на декларации и и декларации за 

запознаване с понятието нередност и измама, 

декларация по чл.57, параграф 2 от Регламент 

966/12 и т.н.)? 

    

9. 
Приложена ли е проектната документация? (за 

строителство)     

В.        Решение за откриване на процедура 

10. 
Подготвено ли е решението за откриване на 

процедурата?     



          
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 
9.5.1.2 

Контролен лист – Документация за обществена 

поръчка – открита процедура 
Версия 2 Дата:  Януари 2017 г.  

 

 307 

КОНТРОЛ 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви Контрол  

на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол 
на  качеството 

на 
документите 

11. 
Правилно ли е попълнен раздел І.1 и посочени ли 

са наименованието, адреса и лицата за контакти 

на Възложителя (решение по образец на АОП)? 
    

12. 
Правилно ли е посочен вида на Възложителя и 

основната му дейност (Раздел І.2 и І.3  от решение 

по образец на АОП)?  
    

13. 
Правилно ли е попълнен Раздел ІІ – Откриване [от 
решение по образец на АОП)?     

14. 
Правилно ли е посочено, че вид на процедурата е 

открита процедура (Раздел ІІ.1 от решение по 

образец на АОП)? 
    

15. 

Правилно ли е посочено правното основание 

съгласно ЗОП (Раздел ІІІ от решение по образец 

на АОП)? 
    

16. 
Правилно ли е наименованието на поръчката 
(Раздел ІV.1)?     

17. 

Правилно ли е посочен обектът на поръчката и 

описанието му (Раздел ІV.2 и ІV.3  от решение по 

образец на АОП)? 
    

18. 

Правилно ли е посочено,че обществената поръчка 

съдържа изисквания свързани с опазване на 

околната среда (Раздел ІV.4  от решение по 
образец на АОП)? 

    

19. 

Посочено ли е, дали поръчката е предвидена за 

финансиране от фондове и програми  на ЕС? 

(Раздел ІV.5)? 
    

20. 

Правилно ли е посочено разделянето на  обособени 

позиции? Посочени ли са мотиви за 

невъзможността за разделяне на обществената 

поръчка на обособени позиции (когато е 
приложимо, раздел ІV.6)? 

    

21. 
Правилно ли е посочена прогнозната стойност на 

поръчката (Раздел ІV.7)?     

22. 
Правилно ли е посочено, че предметът на 

поръчката се възлага с няколко отделни 

процедури (Раздел ІV.8)? 
    

23. 
Правилно ли са посочени мотивите за избор на 

процедурата (когато е приложимо, раздел V.1 от 
решение по образец на АОП)? 

    

24. 

Правилно ли е посочено дали процедурата е 

свързана с предходна процедура за възлагане на 

обществена поръчка или конкурс за проект 

(когато е приложимо, раздел V.3 от решение по 

образец на АОП)? 
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25. 

Правилно ли е посочено, че се отнася за 

допълнителна доставка/повторна услуга или 

строителство (когато е приложимо, раздел V.4 от 

решение по образец на АОП)? 

    

26. 

Правилно ли е посочено, че се одобряват 

обявлението за оповестяване на откриването на 
процедурата и  документацията за участие 

(Раздел VІ от решение по образец на АОП)? 

    

27. 
Посочена ли е допълнителна информация (Раздел 

VІІ.1 от решение по образец на АОП)?     

28. 

Правилно ли е посочена информацията относно 

органа, който отговаря за процедурите по 

обжалване (Раздел VІІ.2 от решение по образец на 
АОП)? 

    

Г.      Обявление за обществена поръчка 

29. Използван ли е правилният образец на  АОП?     

30. 

Правилно ли е попълнен раздел І.1 и посочени ли 

са наименованието, адреса и лицата за контакти 
на Възложителя? 

    

31. 
Правилно ли е посочено ,че поръчката е предмет 

на съвместно възлагане (Раздел І.2)?     

32. 
Правилно ли са посочени методите за 

комуникация (Раздел І.3)?     

33. 
Правилно ли е посочен вида на Възложителя и 

основната му дейност (Раздел І.4 и раздел І.5)?      

34. 

Правилно ли е посочено наименованието, кода по 

CPV и вида на поръчката  (Раздел ІІ.1.1, ІІ.1.2 и 

ІІ.1.3)?  
    

35. 
Правилно ли е краткото описание на поръчката 

(Раздел ІІ.1.4)?     

36. 
Правилно ли е посочена прогнозната стойност на 

поръчката (в приложимите случаи, раздел ІІ.1.5)?      

37. 
Правилно ли е посочено разделянето на  обособени 
позиции (Раздел ІІ.1.6)?     

38. 

Правилна ли е информацията относно обособени 

позиции (в приложимите случаи, раздел IІ.2.1 и  
раздел IІ.2.2)? 

    

39. 

Правилно ли е посочено и мястото на изпълнение 

на поръчката (в приложимите случаи, раздел 

IІ.2.3)?  
    

40. 

Правилно ли е описанието на  поръчката-естество 

и количество или указване на потребности и 

изисквания(в приложимите случаи, раздел IІ.2.4)? 
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41. 

Правилно ли са посочени критериите за оценка на 

офертите (в приложимите случаи, раздел IІ.2.5)? .В 

случаите, в които икономически най-изгодната 

оферта се определя само въз основа на цената, се 

посочват показателите за икономически най-
изгодната оферта, както и тяхната относителна 

тежест или, когато е целесъобразно, поредността 

им по значение. 

    

42. 
Правилно ли е посочена прогнозната стойност на 

поръчката (в приложимите случаи, раздел IІ.2.6)?     

43. 

Правилно ли е посочена продължителността на 

обществена поръчка, рамково споразумение или 
динамична система за покупки (в приложимите 

случаи, раздел ІІ.2.7)? 

    

44. 
Правилно ли е посочено че няма да се приемат 

варианти (в приложимите случаи, раздел ІІ.2.10)?     

45. 
Правилно ли е посочена информация относно 

опциите (в приложимите случаи, раздел ІІ.2.11)?     

46. 

Правилно ли е посочена информация относно 

електронните каталози? (в приложимите случаи, 
раздел ІІ.2.12) 

    

47. 

Посочено ли е, дали поръчката е предвидена за 

финансиране от фондове и програми  на ЕС? (в 

приложимите случаи, раздел ІІ.2.13) 
    

48. 
Посочена ли е допълнителна информация? (в 

приложимите случаи, раздел ІІ.2.14)     

49. 

Ако Апликационната форма за финансиране на 

проекта не е одобрена, включена ли е информация 
за влизане в сила на договора след одобрение на 

финансирането в раздел “допълнителна  

информация” (в приложимите случаи, раздел 

ІІ.2.14)? 

    

50. 

Правилно ли са посочени изискванията към 

кандидатите или участниците относно годност за 

упражняване на професионална дейност  (Раздел 
ІІІ.1.1)? 

    

51. 

Правилно ли са посочени изискванията за 

икономически и финансови възможности (Раздел 

ІІІ.1.2)? 
    

52. 
Правилно ли са посочени изискванията за 

технически възможности (Раздел ІІІ.1.3)?     

53. 

Правилно ли е посочено дали е “запазена поръчка” 

(в приложимите случаи, раздел ІІІ.1.5)?     
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54. 

Правилно ли са посочени специфичните условия 

на обществената поръчка за услуги относно 

информация за определена професия (Раздел 

ІІІ.2.1)? 

    

55. 

Отбелязано ли е, дали юридическите лица трябва 

да посочат имената и професионалната 
квалификация на персонала, който отговаря за 

изпълнението доставката/услугата/строителството 

(Раздел ІІІ.2.3)? 

    

 56. 
Правилно ли е посочено, че вида на процедурата е 

открита? (Раздел ІV.1.1)     

57. 

Правилна ли е информацията за рамково 

споразумение или динамична система за покупки 
(Раздел  ІV.1.3)? 

    

58. 
Правилно ли е посочена информацията относно 

използването на електронен търг (Раздел ІV.1.6)?     

59. 

Правилна ли е посочената информация относно 

Споразумението за държавни поръчки (Раздел 

ІV.1.8)? 
    

60. 
Правилно ли е посочен срока за получаване на 

оферти или заявления за участие (Раздел ІV.3.4)?     

61. 
Правилно ли са посочени предишните публикации, 
свързани с поръчката? (Раздел ІV.2.1)     

62. 
Правилно ли са посочени, че езиците на които ще 

се подготвят офертите? (Раздел ІV.2.4)     

63. 
Правилно ли е посочен срока на валидност на 

офертите? (Раздел ІV.2.6)     

64. 
Посочена ли е възможността за използване на чл. 

104, ал. 2 от ЗОП?     

65. 
Правилно ли са посочени условията при отваряне 
на офертите? (Раздел ІV.2.7)     

66. 

Съдържа ли обявлението за обществена поръчка 

информация, дали съставлява периодично 

възлагане? (Раздел VІ.1) 
    

67. 
Посочена ли е информация относно електронното 

възлагане? (Раздел VІ.2)     

68. 
Посочена ли е допълнителна информация (в 

приложимите случаи, раздел VІ.3)?     

70. 

Правилно ли е посочена информацията относно 
органа, който отговаря за процедурите по 

обжалване (или медиация в приложимите случаи) 

(Раздел VІ.4.1)? 

    

Д.     Условия за участие в процедурата 
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71. 

Правилно ли е описан предмета на поръчката? 
    

72. 
Правилна ли е информацията за обособени 

позиции?     

73. 
Административните изисквания отговарят ли на 

тези от обявлението и на ЗОП?     

74. 

Ясно ли са посочени условията за участие и за 

отстраняване и съответстват ли на изискванията 

на ЗОП? 
    

75. 

Икономическите и финансовите изисквания 
отговарят ли на посочените в обявлението и 

съответстват ли на същността и сложността на 

поръчката? 

    

76. 

Техническите и професионалните изисквания 

отговарят ли на посочените в обявлението и 

относими ли са   към същността и сложността на 
поръчката? 

    

77. 

Ясно ли са посочени начините и средствата за 

комуникация по време на процедурата и  

съответстват ли на изискванията на ЗОП? 
    

78. 

В Условията за участие  фигурират ли ясни 

указания за изготвяне на офертата и начина на 

представянето й? 
    

79. 

Описан ли е начина за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и съответства ли на 
изискванията на ЗОП? 

    

80. 

Описани ли са начините за приключване на 

процедурата: сключване на договор или 

прекратяване на процедурата и съответстват ли 

на изискванията на ЗОП? 

    

81. 
Срокът на валидност на офертите отговаря ли на 

посочения в обявлението ?     

82. 
Размера  и срока на валидност на гаранцията за 
изпълнение отговаря ли на изискванията на ЗОП?     

83. 

Правилно ли е посочена валутата, в която ще се 

оферира и ще се сключи договора за обществена 

поръчка и начина на остойностяване ? 
    

84. 

Правилно ли е посочен срокът за подаване на 

оферти и съобразен ли е той със ЗОП и 

обявлението за обществената поръчка? 
    

85. 
Правилно ли са посочени мястото и датата на 
отварянето на оферти?     



          
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 
9.5.1.2 

Контролен лист – Документация за обществена 

поръчка – открита процедура 
Версия 2 Дата:  Януари 2017 г.  

 

 312 

КОНТРОЛ 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви Контрол  

на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол 
на  качеството 

на 
документите 

86. 

Правилно ли е посочен критерия за оценка на 

офертите и съобразен ли е той с посоченото в 

обявлението за обществената поръчка и 

изискванията на ЗОП? 

    

87. 

Посочена ли е методиката на оценяване и 

съобразена ли е тя с  обществената поръчка и 

изискванията на ЗОП ? 
    

88. 

При формулиране на изискванията към 

участниците и методиката за оценка взето ли е 
под внимание разделянето на изискванията към 

участниците от оценката на предложенията за 

изпълнение на поръчката? 

    

Е.          Образци и приложения към документацията по процедурата 
 

89. 

Попълнена ли е правилно информацията в 
приложените образци за участие?     

90. 
В приложения образец на договор ясно ли е 

дефиниран предмета?     

91. 

В приложения образец на договор указано ли е 

ясно  условието за влизане в сила на договора след 

одобряване на финансирането по проекта от 

страна на УО/ЕК или по инициатива на 
Възложителя? 

    

92. 

В приложения образец на предвидено ли е 

задължение за изпълнителя да сключи договор за 

подизпълнение? 
    

93. 

В приложения образец на договор предвидено ли е 

ясно да бъде посочен срока на изпълнение на 

договора и начало на изпълнението? 
    

94. 

В приложения образец на договор предвидено ли е 
ясно да бъде посочена цена по договора, начин и 

срокове на плащане? 
    

96. 

В приложения образец на договор фигурира ли 

извършването на непредвидени работи и начина 

за тяхното приемане и плащане? 
    

97. 
В приложения образец на договор предвидени ли 

са правата и задълженията на страните?       

98. 

Предвидена и дефинирана ли е ролята на 
консултант/независим строителен надзор (при 

договори за строителство)?   
    

99. 

В приложения образец на договор предвидени ли 

са ангажименти на Изпълнителя за осигуряване на 

публичност? 
    

100. 
В приложения образец на договор фигурират ли 

ясни формулировки за доклади и осъществяване     
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на проверки по изпълнението? 

101. 

В приложения образец на договор фигурират ли 

ясни формулировки за гаранции и застраховки по 

договора? 
    

102. 

В приложения образец на договор указани ли са 
условията за промяна на договора и съответстват 

ли на ЗОП, чл. 116? 
    

103. 

В приложения образец на договор формулирани ли 

са гаранционни срокове?     

104. 

В приложения образец на договор предвидени ли 
са неустойки и отговорности?     

105. 

В приложения образец на договор предвидени ли 

са условия за прекратяване и разваляне на 

договора? 
    

106. 

Приложеният образец на оферта съобразен ли е с 
обявлението и указанията за участие ? 

    

107. 

Приложена ли е техническа документация 
(количествено-стойностни сметки и чертежи) ? 

(при строителство) 
    

 

 

 

 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

 

   Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

Приключване на наблюдението на  

 качеството на документацията. 

Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Наблюдение : Началник отдел „АРНПК” на ДАРОК 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор   “ПК”  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Началник на отдел „АРНПК” на ДАРОК  

  

 

 

 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 



          
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 
9.5.1.2 

Контролен лист – Документация за обществена 

поръчка – открита процедура 
Версия 2 Дата:  Януари 2017 г.  

 

 315 

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 
 

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. 

от вътрешните одитори 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 
договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 
която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или по 
друг подходящ начин. 
- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 
-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 

трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№“ 
-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор 

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 

Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  
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Контрол и одобрение на 
качеството на документите 
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II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор 

ПК  

Инспектор 

ПК 

Началник на 

отдел 
АРНПК  

Бележка

№“ 

А. Основни въпроси за проверка  

1.1. 
Проектът, по който се провежда процедурата, 
фигурира ли в годишната инвестиционна 

програма на АПИ 
    

1.2. 

Подготвена ли е документация за 

кандидатстване за финансиране от 

съответния източник? 
    

2.1. 
Поръчката е включена в плана за обществени 

поръчки;     

2.2. 
Поръчката е включена в предварителното 
обявление по чл. 23, ал.1, т.1 от ЗОП;     

2.3. 
Извършен ли е анализ на ползите и разходите 

на съответния проект, когато е приложимо?     

2.4 

 Извършени са необходимите предпроектни 

(прединвестиционни)проучвания, включително 

когато е приложимо със съответните 

експлоатационни дружества (ВиК, 
електроснабдителни дружества, НЕК, БТК, 

напоителни системи, НКЖИ, МОСВ, общини и 

други институции), когато е приложимо? 
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2.5. 

Придобити ли са  терените, необходими за 

реализиране на инвестиционния проект и 

завършени необходимите отчуждителни 
процедури; когато е приложимо? 

    

2.6. 
Променен ли е статута на земята, върху която 

ще се реализира инвестиционния проект?     

2.7. 

Извършена ли е оценка за въздействие върху 

околната среда в съответствие с нормативните 

изисквания и дали същата е валидна към 

момента; 

    

 2.8. 
Извършени ли са необходимите технически 
проучвания, когато е приложимо?     

2.9. 
Извършени ли са необходимите геоложки 

проучвания, когато е приложимо?     

2.10. 
Извършени ли са необходимите археологични 

проучвания, когато е приложимо?     

2.11. Изготвен ли е доклад за съответствие?     

2.12. Налице ли е  технически проект?     

2.13. 
Издадено ли е  необходимото разрешително, 
когато е приложимо?     

Б. Документация за откриване на процедурата 

3. 
 

Точно и изчерпателно ли са изброени 

документите в съдържанието на 

документацията? 
    

4. 
Приложено ли е решението за откриване на 
процедурата?     

5. 
Приложено ли е обявлението за обществена 

поръчка?     

6. 
Посочени ли са указанията за участие в 

процедурата?     

7. Приложени ли са техническите спецификации?     

8. 

Приложени ли са всички образци (на оферта, 

на декларации и т.н.)? Посочени ли са  

документите, в т.ч. сертификати, които трябва 

да бъдат представени за доказване и 

допълване на посочените в ЕЕДОП 
обстоятелства и информация? Приложени ли 

декларации за запознаване с понятието 

нередност и измама, декларация по чл.57, 

параграф 2 от Регламент 966/12 и т.н.)? 

 

    

9. 
Приложена ли е проектната документация? (за 
строителство)     
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В.        Решение за откриване на процедура 

10. 

Подготвено ли е решението за откриване на 
процедурата?     

11. 

Правилно ли е попълнен раздел І.1 и посочени 

ли са наименованието, адреса и лицата за 

контакти на Възложителя? (решение по 
образец на АОП) 

    

12. 

Правилно ли е посочен вида на Възложителя и 

основната му дейност? (Раздел І.2 и І.3  от 

решение по образец на АОП)  
    

13. 

Правилно ли е попълнен Раздел ІІ – Откриване 
(от решение по образец на АОП)?     

14. 

Правилно ли е посочено, че вид на процедурата 

е ограничена процедура? (Раздел ІІ.1 от 
решение по образец на АОП) 

    

15. 

Правилно ли е посочено правното основание 

съгласно ЗОП? (Раздел ІІІ от решение по 

образец на АОП) 
    

16. 

Правилно ли е наименованието на поръчката? 

(Раздел ІV.1)     

17. 

Правилно ли е посочен обектът на поръчката и 
описанието му (Раздел ІV.2 и ІV.3  от решение 

по образец на АОП)? 
    

18. 

Правилно ли е посочено, че обществената 

поръчка съдържа изисквания свързани с 
опазване на околната среда? (Раздел ІV.4  от 

решение по образец на АОП) 

    

19. 

Посочено ли е, дали поръчката е предвидена за 

финансиране от фондове и програми  на ЕС? 

(Раздел ІV.5) 
    

20. 

Правилно ли е посочено разделянето на  
обособени позиции? Посочени ли са мотиви за 

невъзможността за разделяне на обществената 

поръчка на обособени позиции? (когато е 

приложимо, раздел ІV.6) 

    

21. 

Правилно ли е посочена прогнозната стойност 

на поръчката? (Раздел ІV.7)?     

22. 

Правилно ли е посочено,че предметът на 

поръчката се възлага с няколко отделни 

процедури? (Раздел ІV.8)? 
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23. 

Правилно ли са посочени мотивите за избор на 

процедурата (когато е приложимо, раздел V.1 

от решение по образец на АОП)? 
    

 24. 

Правилно ли са посочени лицата до които се 

изпраща поканата? (Раздел V.2 от решение по 

образец на АОП) 
    

 25. 

Правилно ли е посочено дали процедурата е 

свързана с предходна процедура за възлагане 

на обществена поръчка или конкурс за проект 

(когато е приложимо, раздел V.3 от решение по 

образец на АОП)? 

    

 26. 

Правилно ли е посочено, че се отнася за 

допълнителна доставка/повторна услуга или 
строителство (когато е приложимо, раздел V.4 

от решение по образец на АОП)? 

    

 27. 

Правилно ли е посочено, че се одобряват 

обявлението за оповестяване на откриването 

на процедурата и  документацията за участие? 

(Раздел VІ от решение по образец на АОП) 

    

 28. 
Посочена ли е допълнителна информация? 
(Раздел VІІ.1 от решение по образец на АОП)     

 29. 

Правилно ли е посочена информацията 
относно органа, който отговаря за процедурите 

по обжалване? (раздел VІІ.2 от решение по 

образец на АОП) 

    

Г.     Обявление за обществена поръчка 

30. Използван ли е правилният образец на  АОП?     

31. 

Правилно ли е попълнен раздел І.1 и посочени 

ли са наименованието, адреса и лицата за 

контакти на Възложителя? 
    

32. 
Правилно ли е посочено, че поръчката е 
предмет на съвместно възлагане? (Раздел І.2)     

33. 
Правилно ли са посочени методите за 

комуникация? (Раздел І.3)     

34. 
Правилно ли е посочен вида на Възложителя и 

основната му дейност? (Раздел І.4 и раздел І.5)      

35. 

Правилно ли е посочено наименованието,кода 

по CPV и вида на поръчката?  (Раздел ІІ.1.1, 

ІІ.1.2 и ІІ.1.3)  
    

36. 
Правилно ли е краткото описание на 
поръчката? (Раздел ІІ.1.4)     
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37. 

Правилно ли е посочена прогнозната стойност 

на поръчката? (в приложимите случаи, раздел 

ІІ.1.5)  
    

36. 
Правилно ли е посочено разделянето на  

обособени позиции? (Раздел ІІ.1.6)     

37. 

Правилна ли е информацията относно 

обособени позиции? (в приложимите случаи, 

раздел IІ.2.1 и  раздел IІ.2.2) 
    

38. 

Правилно ли е посочено и мястото на 

изпълнение на поръчката? (в приложимите 

случаи, раздел IІ.2.3)  
    

39. 

Правилно ли е описанието на  поръчката-
естество и количество или указване на 

потребности изисквания (в приложимите 

случаи, раздел IІ.2.4)? 

    

40. 

Правилно ли са посочени критериите за оценка 

на офертите? (в приложимите случаи, раздел 

IІ.2.5). В случаите, в които икономически най-

изгодната оферта се определя само въз основа 
на цената, се посочват показателите за 

икономически най-изгодната оферта, както и 

тяхната относителна тежест или, когато е 

целесъобразно, поредността им по значение. 

    

41. 

Правилно ли е посочена прогнозната стойност 

на поръчката? (в приложимите случаи, раздел 
IІ.2.6) 

    

42. 

Правилно ли е посочена продължителността на 

обществена поръчка, рамково споразумение 

или динамична система за покупки? (в 

приложимите случаи, раздел ІІ.2.7) 

    

43. 

Правилно ли е посочена информацията 

относно ограничаване на броя на кандидатите, 
които ще бъдат поканени? (в приложимите 

случаи, раздел ІІ.2.9) 

    

44. 

Правилно ли е посочено че няма да се приемат 

варианти? (в приложимите случаи, раздел 

ІІ.2.10) 
    

45. 

Правилно ли е посочена информация относно 

опциите? (в приложимите случаи, раздел 

ІІ.2.11) 
    

46. 

Правилно ли е посочена информация относно 
електронните каталози? (в приложимите 

случаи, раздел ІІ.2.12) 
    

47. 

Посочено ли е, дали поръчката е предвидена за 

финансиране от фондове и програми  на ЕС? 

(в приложимите случаи, раздел ІІ.2.13)? 
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48. 
Посочена ли е допълнителна информация? (в 

приложимите случаи, раздел ІІ.2.14)     

49. 

Ако Апликационната форма за финансиране 

на проекта не е одобрена, включена ли е 
информация за влизане в сила на договора 

след одобрение на финансирането в раздел 

“допълнителна  информация”? (в приложимите 

случаи, раздел ІІ.2.14) 

    

50. 

Правилно ли са посочени изискванията към 

кандидатите или участниците относно годност 
за упражняване на професионална дейност?  

(Раздел ІІІ.1.1) 

    

51. 

Правилно ли са посочени изискванията за 

икономически и финансови възможности? 

(Раздел ІІІ.1.2) 
    

52. 
Правилно ли са посочени изискванията за 

технически възможности? (Раздел ІІІ.1.3)     

53. 

Правилно ли е посочено дали е “запазена 
поръчка”? (в приложимите случаи, раздел 

ІІІ.1.5) 
    

54. 

Правилно ли са посочени специфичните 

условия на обществената поръчка за услуги 

относно информация за определена професия? 

(Раздел ІІІ.2.1) 

    

55. 

Отбелязано ли е, дали юридическите лица 

трябва да посочат имената и професионалната 
квалификация на персонала, който отговаря за 

изпълнението на доставката/ услугата/ 

строителството? (Раздел ІІІ.2.3) 

    

 56. 
Правилно ли е посочено, че вида на 

процедурата е ограничена? (Раздел ІV.1)     

57. 

Правилна ли е информацията за рамково 

споразумение или динамична система за 
покупки? (Раздел  ІV.1.3) 

    

58. 

Правилно ли е посочена информацията 

относно използването на електронен търг? 

(Раздел ІV.1.6) 
    

59. 

Правилна ли е посочената информация 

относно Споразумението за държавни поръчки 

(раздел ІV.1.7)? 
    

60. 

Правилно ли е посочен срока за получаване на 
оферти или заявления за участие? (Раздел 

ІV.3.4) 
    

61. 
Правилно ли са посочени предишните 

публикации, свързани с поръчката? (Раздел     
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ІV.2.1) 

62. 
Правилно ли са посочени, че езиците на които 

ще се подготвят офертите? (Раздел ІV.2.4)     

63. 
Правилно ли е посочен срока на валидност на 

офертите? (Раздел ІV.2.6)     

64. 
Правилно ли са посочени условията при 
отваряне на офертите? (Раздел ІV.2.7)     

65. 

Съдържа ли обявлението за обществена 

поръчка информация, дали съставлява 

периодично възлагане? (Раздел VІ.1) 
    

66. 
Посочена ли е информация относно 

електронното възлагане? (Раздел VІ.2)     

67. 
Посочена ли е допълнителна информация? (в 

приложимите случаи, раздел VІ.3)     

68. 

Правилно ли е посочена информацията 

относно органа, който отговаря за процедурите 

по обжалване? (или медиация в приложимите 

случаи) (Раздел VІ.4) 

    

Д.   Условия за участие в процедурата 

69. Правилно ли е описан предмета на поръчката?     

70. 
Правилна ли е информацията за обособени 

позиции?     

71. 
Административните изисквания отговарят ли 

на тези от обявлението и на ЗОП?     

72. 

Ясно ли са посочени условията за участие и за 
отстраняване и съответстват ли на 

изискванията на ЗОП? 
    

73. 

Икономическите и финансовите изисквания 

отговарят ли на посочените в обявлението и 

релевантни ли са към същността и сложността 

на поръчката? 

    

74. 

Техническите и професионалните изисквания 
отговарят ли на посочените в обявлението и 

релевантни ли са към същността и сложността 

на поръчката? 

    

75. 

Посочено ли е дали се предвижда 

ограничаване на броя на кандидатите,  които 

ще бъдат поканени да представят оферти? 
    

76. 

Посочени ли са критериите и правилата, които 
възложителят ще приложи при подбора на 

кандидатите (в случаите, в които се предвижда 

ограничаване на броя на кандидатите,  които 
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ще бъдат поканени да представят оферти)? 

77. 

В съдържанието на заявлението за участие 
посочена ли е необходимостта да се представи 

декларацията за обособени позиции, ако 

поръчката има обособени позиции? 

    

78. 

Посочен ли е срока за подаване на заявления 

за участие и съобразен ли е той със ЗОП и 

обявлението за обществената поръчка? 
    

79. 

Посочени ли са мястото и датата на отварянето 

на заявленията за участие? 
 

    

Е.    Образци и приложения към документацията по процедурата 

80. 

Попълнена ли е информацията в приложените 

образци на заявлението за участие, 

административните сведения и декларациите? 
    

81. 
В приложения образец на договор ясно ли е 
дефиниран предмета?     

82. 

В приложения образец на договор, предвидено 

ли е задължение за изпълнителя да сключи 

договор за подизпълнение? 
    

83. 

В приложения образец на договор указано ли е 

ясно  условието за влизане в сила на договора 

след одобряване на финансирането по проекта 
от страна на УО/ЕК или по инициатива на 

Възложителя? 

    

84. 

В приложения образец на договор, предвидено 

ли е ясно да бъде посочен срока на изпълнение 

на договора и начало на изпълнението? 
    

85. 

В приложения образец на договор, предвидено 

ли е ясно да бъде посочена цена по договора, 

начин и срокове на плащане? 
    

86. 

В приложения образец на договор фигурира ли 
извършването на непредвидени работи и 

начина за тяхното приемане и плащане? 
    

87. 
В приложения образец на договор предвидени 

ли са правата и задълженията на страните?         

88. 

Предвидена и дефинирана ли е ролята на 

консултант/независим строителен надзор (при 

договори за строителство)?   
    

89. 

В приложения образец на договор предвидени 
ли са ангажименти на Изпълнителя за 

осигуряване на публичност? 
    

90. 

В приложения образец на договор фигурират 

ли ясни формулировки за доклади и 

осъществяване на проверки по изпълнението? 
    



          
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 
9.5.1.3 

Контролен лист – Документация за обществена поръчка–

ограничена процедура. Подбор на кандидатите /указания за 

подаване на заявления/ 
Версия:  2 Дата:  Януари 2017 г.  

 

325 

 

КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

91. 

В приложения образец на договор фигурират 

ли ясни формулировки за гаранции и 

застраховки по договора? 
    

92. 

В приложения образец на договор указани ли 
са условията за промяна на договора и 

съответстват ли на ЗОП, чл. 116? 
    

93. 
В приложения образец на договор 

формулирани ли са гаранционни срокове?     

94. 
В приложения образец на договор предвидени 

ли са неустойки и отговорности?     

95. 

В приложения образец на договор предвидени 

ли са условия за прекратяване и разваляне на 
договора? 

    

96. 

Приложеният образец на оферта съобразен ли 

е с обявлението и указанията за участие ?     

97. 

Приложена ли е техническа документация 

(количествено-стойностни сметки и чертежи) ? 

(при строителство) 
    

 

 

 

 

 

Наблюдение : Началник отдел  „АРНПК” на ДАРОК 

 Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

Приключване на наблюдение на  качеството 

 на документацията. 

Предаване за наблюдение на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Наблюдение : Началник отдел  „АРНПК” на ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор   “ПК” 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Началник на Отдел „АРНПК” на ДАРОК  

  

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 
 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист 

Име / Позиция  / Подпис  
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 

договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 

която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или по 
друг подходящ начин. 
- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 
-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№“ 
-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор 

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 

Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  
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 Въпроси за проверка 
 

Инспектор 

ПК  

Инспектор 

ПК 

Началник 

на отдел 
АРНПК  

Бележка

№“ 

А. Основни въпроси за проверка  

1. 

Подадени ли са заявления за участие? (Покана 

за потвърждаване на интерес, когато за 
оповестяване на откриването на процедурата 

е използвано обявление за предварителна 

информация) 

    

2.  

Комисията за провеждане на процедурата 

извършила ли е подбор на кандидатите 

съгласно изискванията на Възложителя? 
    

3. 
Има ли издадено Решение на Възложителя 
относно кандидатите, които ще бъдат 

поканени да представят оферта? 
    

Б.  Покана за подаване на оферта 

4.  
Поканата изготвена ли е съгласно 

изискванията на ЗОП?     

5. 

Поканата съдържа ли допълнителни 

изисквания непосочени в обявлението и 
документацията за процедурата? 

    

6. 
Изискванията за подготовката и 
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представянето на офертата отговарят ли на 

ЗОП? 

В.      Документация за подготовка на офертите 

7. Приложени ли са техническите спецификации?     

8. 

Приложени ли са всички образци (на оферта, 

на декларации, декларации за запознаване с 

понятието нередност и измама, декларация по 
чл.57, параграф 2 от Регламент 966/12 и т.н.)? 

Посочени ли са  документите, в т.ч. серти-

фикати, които трябва да бъдат представени за 

доказване и допълване на посочените в ЕЕДОП 

обстоятелства и информация?  

    

9. 
Приложена ли е проектната документация? (за 

строителство)     

10. 

Попълнена ли е информацията в приложените 
образци на заявлението за участие, 

административните сведения и декларациите? 
    

Г.       Условия за подаване на офертите 

  11. Правилно ли е описан предмета на поръчката?     

12. 
Правилна ли е информацията за обособени 
позиции?     

13. 

Ясно ли са посочени условията за участие и за 

отстраняване и съответстват ли на 

изискванията на ЗОП? 
    

14. 

Срокът на валидност на офертите отговаря ли 

на посочения в обявлението и съответства ли 

на същността и сложността на поръчката? 
    

15. 

Посочена ли е валутата, в която ще се оферира 
и ще се сключи договора за обществена 

поръчка? 
    

16. 
Посочен ли е срокът за подаване на оферти и 

съобразен ли е той със ЗОП?     

17. 
Посочени ли са  мястото и датата на 

отварянето на оферти?     

18. 

Посочени ли са езика или езиците, на които 

трябва да бъдат изготвени офертите? 
 

    

19. 
Размера на гаранцията за изпълнение отговаря 

ли на изискванията на ЗОП и на Възложителя?     

20. 

Посочен ли са критериите зa възлагане нa 

поръчкатa, а когато е целесъобразно, и 

показателите за оценка, тяхната относителната 

тежест или когато е приложимо – тези 
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показатели, са подредени по значение в 

низходящ ред, ако не са посочени в 

обявлението за обществена поръчка, поканата 

за потвърждаване на интерес, техническите 

спецификации или описателния документ?  

21. 

Посочена ли е методиката на оценяване и 
съобразена ли е тя с предмета на обществената 

поръчка?  
    

22. 

При формулиране на изискванията към 

участниците и методиката за оценка взето ли е 

под внимание разделянето на изискванията 

към участниците от оценката на 
предложенията за изпълнение на поръчката? 

    

 

Наблюдение : Началник отдел  „АРНПК” на ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор   “ПК” 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

 

  

Дата:                                       Час :      :       . 

Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

Приключване на наблюдение на  качеството 

 на документацията. 

Предаване за наблюдение на документацията.          

  

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Началник на Отдел „АРНПК” на ДАРОК  

  

 

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 
 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 

договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 
която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или по 
друг подходящ начин. 
- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 
-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№“ 
-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор 

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 

Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 
 

 
КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор 

ПК  

Инспектор 

ПК 

Началник 

на отдел 
АРНПК  

Бележка

№“ 

А. Основни въпроси за проверка  

1. 
Подадени ли са заявление за включване в 
ДСП?      

2.  

Комисията за провеждане на процедурата 

извършила ли е подбор на кандидатите,които 

да се включат в ДСП съгласно изискванията 

на Възложителя? 

    

3. 

Има ли издадено Решение на Възложителя 

относно кандидатите, които ще бъдат 
поканени да представят оферта за възлагане 

на първата конкретна поръчка? 

    

Б.  Покана за подаване на оферта 

4.  
Поканата изготвена ли е съгласно 

изискванията на ЗОП?     

5. 
Предвидено ли е, офертите за конкретната 

поръчка да бъдат представени под формата на 
електронен каталог? 

    

6. Поканата съдържа ли допълнителни 
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

изисквания непосочени в обявлението и 

документацията за процедурата ? 

7. 
Изискванията за подготовката и 

представянето на офертата отговарят ли на 

ЗОП? 
    

В.      Документация за подготовка на офертите 

8. 

Приложени ли са техническите 

спецификации?Посочена ли е информация 

дали ДСП е разделена на отделни категории 

съгласно посоченото в обявление за обществена 

поръчка, обявление за предварителна 
информация или периодично индикативно 

обявление? 

    

9. 

Приложени ли са всички образци (на оферта, 

на декларации, декларации за запознаване с 

понятието нередност и измама, декларация по 

чл.57, параграф 2 от Регламент 966/12 и т.н.)? 

Посочени ли са  документите, в т.ч. серти-
фикати, които трябва да бъдат представени за 

доказване и допълване на посочените в ЕЕДОП 

обстоятелства и информация?  

    

  10. 

Попълнена ли е информацията в приложените 

образци на заявлението за участие, 

административните сведения и декларациите? 
    

Г.       Условия за подаване на офертите 

11. 
Правилно ли е описан предмета на поръчката? 

    

12. 
Правилна ли е информацията за отделните 

категории?     

13. 

Ясно ли са посочени условията за участие и за 

отстраняване и съответстват ли на 
изискванията на ЗОП? 

    

14. 

Срокът на валидност на офертите отговаря ли 

на посочения в обявлението и съответства ли 

на същността и сложността на поръчката? 
    

15. 

Посочена ли е валутата, в която ще се оферира 

и ще се сключи договора за обществена 

поръчка? 
    

16. 
Посочен ли е срокът за подаване на оферти и 

съобразен ли е той със ЗОП?     

17. 
Посочени ли са  мястото и датата на 

отварянето на оферти?     

18. 
Посочени ли са езика или езиците, на които 

трябва да бъдат изготвени офертите?     
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

19. 
Размера на гаранцията за изпълнение отговаря 

ли на изискванията на ЗОП и на Възложителя?     

20. 

Посочен ли са критериите зa възлагане нa 

поръчкатa, а когато е целесъобразно, и 

показателите за оценка, тяхната относителната 

тежест?  

    

21. 

Показателите за оценка на офертите  
формулирани ли са  по-точно в поканата за 

представяне на оферти от тези посочени в 

обявлението или в поканата за потвърждаване 

на интерес? 

    

 

 

 

 

 

Наблюдение : Началник отдел  „АРНПК” на ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор   “ПК” 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

Приключване на наблюдение на  качеството 

 на документацията. 

Предаване за наблюдение на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Началник на Отдел „АРНПК” на ДАРОК  

  

 

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 
 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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иновации. Подбор на кандидатите. /Указания 
за подаване на заявления/ 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 
договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат 

извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 
която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или 
по друг подходящ начин. 
- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 
-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната 
“Бележка№“ 
-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор 

“Предварителен контрол”  в отдел „АРНПК”: 

Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 

 
КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 
 

 
I-ви Контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

II-ри контрол 
на  

качеството 
на 

документите 

 Въпроси за проверка 
 

Инспек-

тор  ПК  

Инспек- 

тор   ПК 

Началник на 

отдел АРНПК 

Бележка№ 

А. Основни въпроси за проверка  

1.1. 
Проектът, по който се провежда 

процедурата, фигурира ли в годишната 

инвестиционна програма на АПИ? 
    

1.2. 
Подготвена ли е документация за 
кандидатстване за финансиране от 

съответния източник? 
    

2.1. 
Поръчката е включена в плана за 

обществени поръчки;     

2.2. 
Поръчката е включена в предварителното 

обявление по чл. 23, ал. 1, т.1  от ЗОП;     

2.3. 

Извършен ли е анализ на ползите и 

разходите на съответния проект, когато е 
приложимо? 

    

2.4 
Посочена  ли е  необходимостта от 

получаване на новаторска стока, услуга     
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви Контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

II-ри контрол 
на  

качеството 
на 

документите 

или строителство, както и невъзможността 

тя да бъде удовлетворена чрез наличните 

на пазара предложения? Описани ли са 
потребностите и минимални изисквания, 

на които трябва да отговарят всички 

оферти? 

2.5 

Възложителят определил ли е  правилата, 

приложими към правата върху 

интелектуалната собственост? 
    

Б. Документация за откриване на процедурата 

3. 

 

Точно и изчерпателно ли са изброени 

документите в съдържанието на 

документацията? 
    

4. 
Приложено ли е решението за откриване 

на процедурата?     

5. 
Приложено ли е обявлението за 

обществена поръчка?     

6. 
Посочени ли са указанията за участие в 
процедурата?     

7. 
Приложени ли са техническите 

спецификации?     

8. 

Приложени ли са всички образци (на 

оферта, на декларации, декларации за 

запознаване с понятието нередност и 

измама, декларация по чл.57, параграф 2 
от Регламент 966/12 и т.н.)? Посочени ли 

са  документите, в т.ч. сертификати, които 

трябва да бъдат представени за доказване 

и допълване на посочените в ЕЕДОП 

обстоятелства и информация?  

    

9. 
Приложена ли е проектната 

документация? (за строителство)     

В.        Решение за откриване на процедура 

10. 
Подготвено ли е решението за откриване 

на процедурата?     

11. 

Правилно ли е попълнен раздел І.1 и 

посочени ли са наименованието, адреса и 

лицата за контакти на Възложителя 

(решение по образец на АОП)? 

    

12. 

Правилно ли е посочен вида на 

Възложителя и основната му дейност 

(Раздел І.2 и І.3  от решение по образец на 
АОП)?  
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 Приложение 
9.5.1.6 
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви Контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

II-ри контрол 
на  

качеството 
на 

документите 

13. 

Правилно ли е попълнен Раздел ІІ – 

Откриване (от решение по образец на 
АОП)? 

    

14. 

Правилно ли е посочено, че вид на 

процедурата е ограничена процедура? 

(Раздел ІІ.1 от решение по образец на АОП) 
    

15. 

Правилно ли е посочено правното 

основание съгласно ЗОП? (Раздел ІІІ от 

решение по образец на АОП) 
    

16. 
Правилно ли е наименованието на 

поръчката? (Раздел ІV.1)     

17. 

Правилно ли е посочен обектът на 

поръчката и описанието му? (Раздел ІV.2 и 
ІV.3  от решение по образец на АОП) 

    

18. 

Правилно ли е посочено, че обществената 

поръчка съдържа изисквания свързани с 

опазване на околната среда? (Раздел ІV.4  

от решение по образец на АОП) 

    

19. 

Посочено ли е, дали поръчката е 

предвидена за финансиране от фондове и 

програми  на ЕС? (Раздел ІV.5) 
    

20. 

Правилно ли е посочено разделянето на  

обособени позиции? Посочени ли са 

мотиви за невъзможността за разделяне на 
обществената поръчка на обособени 

позиции? (когато е приложимо, раздел 

ІV.6) 

    

21. 
Правилно ли е посочена прогнозната 

стойност на поръчката (Раздел ІV.7)?     

22. 

Правилно ли е посочено,че предметът на 

поръчката се възлага с няколко отделни 

процедури (Раздел ІV.8)? 
    

23. 

Правилно ли са посочени мотивите за 

избор на процедурата? (когато е 

приложимо, раздел V.1 от решение по 

образец на АОП) 

    

 24. 

Правилно ли е посочено дали процедурата 

е свързана с предходна процедура за 

възлагане на обществена поръчка или 
конкурс за проект (когато е приложимо, 

раздел V.3 от решение по образец на 

АОП)? 
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 25. 

Правилно ли е посочено, че се отнася за 

допълнителна доставка/повторна услуга 

или строителство? (когато е приложимо, 
раздел V.4 от решение по образец на АОП) 

    

 26. 

Правилно ли е посочено, че се одобряват 

обявлението за оповестяване на 

откриването на процедурата и  

документацията за участие? (Раздел VІ от 

решение по образец на АОП) 

    

 27. 

Посочена ли е допълнителна информация? 

(Раздел VІІ.1 от решение по образец на 

АОП) 
    

 28. 

Правилно ли е посочена информацията 

относно органа, който отговаря за 

процедурите по обжалване? (Раздел VІІ.2 
от решение по образец на АОП) 

    

Г.      Обявление за обществена поръчка 

29. 

Използван ли е правилният образец на  

АОП?     

30. 

Правилно ли е попълнен раздел І.1 и 

посочени ли са наименованието, адреса и 

лицата за контакти на Възложителя? 
    

31. 

Правилно ли е посочено, че поръчката е 
предмет на съвместно възлагане? (Раздел 

І.2) 
    

32. 

Правилно ли са посочени методите за 

комуникация? (Раздел І.3)     

33. 

Правилно ли е посочен вида на 

Възложителя и основната му дейност? 

(Раздел І.4 и раздел І.5)  
    

34. 

Правилно ли е посочено наименованието, 

кода по CPV и вида на поръчката?  (Раздел 

ІІ.1.1, ІІ.1.2 и ІІ.1.3 )  
    

35. 

Правилно ли е краткото описание на 

поръчката? (Раздел ІІ.1.4)     

36. 

Правилно ли е посочена прогнозната 

стойност на поръчката? (в приложимите 

случаи, раздел ІІ.1.5)  
    

37. 

Правилно ли е посочено разделянето на  

обособени позиции раздел ІІ.1.6?     

38. 

Правилна ли е информацията относно 

обособени позиции? (в приложимите 

случаи, раздел IІ.2.1 и  раздел IІ.2.2) 
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39. 

Правилно ли е посочено и мястото на 

изпълнение на поръчката? (Раздел IІ.2.3)      

40. 

Правилно ли е описанието на  поръчката-

естество и количество или указване на 

потребности изисквания? (Раздел IІ.2.4) 
    

41. 

Правилно ли са посочени критериите за 
оценка на офертите? (Раздел IІ.2.5). В 

случаите, в които икономически най-

изгодната оферта се определя само въз 

основа на цената, се посочват 

показателите за икономически най-
изгодната оферта, както и тяхната отно-

сителна тежест или, когато е 

целесъобразно, поредността им по 

значение. 

    

42. 

Правилно ли е посочена прогнозната 

стойност на поръчката? (Раздел IІ.2.6)     

43. 

Правилно ли е посочена продължител-

ността на обществена поръчка, рамково 

споразумение или динамична система за 
покупки? (Раздел ІІ.2.7) 

    

44. 

Правилно ли е посочена информацията 

относно ограничаване на броя на 

кандидатите, които ще бъдат поканени? 

(Раздел ІІ.2.9) 

    

45. 

Правилно ли е посочено, че няма да се 

приемат варианти? (Раздел ІІ.2.10)     

46. 

Правилно ли е посочена информация 

относно опциите? (Раздел ІІ.2.11)     

48. 

Правилно ли е посочена информация 

относно електронните каталози? (Раздел 
ІІ.2.12) 

    

49. 

Посочено ли е, дали поръчката е 

предвидена за финансиране от фондове и 

програми  на ЕС? (Раздел ІІ.2.13) 
    

50. 

Посочена ли е допълнителна информация? 

(Раздел ІІ.2.14)     

51. 

Ако Апликационната форма за 

финансиране на проекта не е одобрена, 

включена ли е информация за влизане в 
сила на договора след одобрение на 

финансирането в раздел “допълнителна  

информация”? (Раздел ІІ.2.14) 

    

52. 

Правилно ли са посочени изискванията 

към кандидатите или участниците относно     
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годност за упражняване на професионална 

дейност?  (Раздел ІІІ.1.1) 

53. 

Правилно ли са посочени изискванията за 

икономически и финансови възможности? 
(Раздел ІІІ.1.2) 

    

54. 

Правилно ли са посочени изискванията за 

технически възможности? (Раздел ІІІ.1.3)     

55. 

Правилно ли е посочено дали е “запазена 

поръчка”? (в приложимите случаи, раздел 

ІІІ.1.5) 
    

56. 

Правилно ли са посочени специфичните 

условия на обществената поръчка за 

услуги относно информация за определена 
професия? (Раздел ІІІ.2.1) 

    

56. 

Отбелязано ли е, дали юридическите лица 

трябва да посочат имената и 

професионалната квалификация на 

персонала, който отговаря за 

изпълнението  доставката/ услугата/ 

строителството? (Раздел ІІІ.2.3) 

    

 57. 

Правилно ли е посочено, че вида на 
процедурата е открита? (Раздел ІV.1)     

58. 

Правилна ли е информацията за рамково 
споразумение или динамична система за 

покупки? (Раздел  ІV.1.3) 
    

59. 

Правилно ли е посочена информацията 

относно използването на намаляване на 

броя на офертите? (Раздел ІV.1.4) 
    

60. 

Правилно ли е посочена информацията 

относно използването на електронен търг? 
(Раздел ІV.1.6) 

    

61. 

Правилна ли е посочената информация 

относно Споразумението за държавни 

поръчки? (Раздел ІV.1.7) 
    

62. 

Правилно ли е посочен срока за 

получаване на оферти или заявления за 

участие? (Раздел ІV.3.4) 
    

63. 

Правилно ли са посочени предишните 
публикации, свързани с поръчката? 

(Раздел ІV.2.1) 
    

64. 

Правилно ли e  посочен,  езикът на които 

ще се подготвят офертите?  (Раздел ІV.2.4)     

65. 

Правилно ли е посочен срока на валидност 

на офертите? (Раздел ІV.2.6)     
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66. 

Правилно ли са посочени условията при 

отваряне на офертите? (Раздел ІV.2.7)     

67. 

Съдържа ли обявлението за обществена 

поръчка информация, дали съставлява 

периодично възлагане? (Раздел VІ.1) 
    

68. 

Посочена ли е информация относно 
електронното възлагане? (Раздел VІ.2)     

69. 

Посочена ли е допълнителна информация? 
(в приложимите случаи, раздел VІ.3)     

70. 

Правилно ли е посочена информацията 
относно органа, който отговаря за 

процедурите по обжалване? (или медиация 

в приложимите случаи) (Раздел VІ.4) 

    

Д.     Условия за участие в процедурата 

71. 

Правилно ли е описан предмета на 
поръчката?     

72. 

Правилна ли е информацията за обособени 
позиции?     

73. 

Административните изисквания отговарят 
ли на тези от обявлението и на ЗОП?     

74. 

Ясно ли са посочени условията за участие 
и за отстраняване и съответстват ли на 

изискванията на ЗОП? 
    

75. 

Икономическите и финансовите 

изисквания отговарят ли на посочените в 

обявлението и релевантни ли са към 

същността и сложността на поръчката? 

    

76. 

Техническите и професионалните 

изисквания отговарят ли на посочените в 
обявлението и релевантни ли са към 

същността и сложността на поръчката? 

    

77. 

Правилно ли е посочено дали се 

предвижда ограничаване на броя на 

кандидатите,  които ще бъдат поканени да 

участват в договарянето? 

    

78. 

Правилно ли са посочени критериите и 
правилата, които възложителят ще 

приложи при подбора на кандидатите (в 

случаите, в които се предвижда 

ограничаване на броя на кандидатите,  

които ще бъдат поканени да участват в 
договарянето)? 

    

79. 

Правилно ли е посочено обстоятелството, 

че ще се използва поетапна процедура, за     
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да се намали постепенно броят на 

офертите, които да се договорят, или на 

решенията, които да се обсъдят? 

80. 

Ясно ли са посочени начините и 
средствата за комуникация по време на 

процедурата и  съответстват ли на 

изискванията на ЗОП? 

    

82. 

В Условията за участие  фигурират ли 

ясни указания за изготвяне на заявле-

нието и начина на представянето му? 
    

83. 

В съдържанието на заявлението за участие 
посочена ли е необходимостта да се 

представи декларацията за обособени 

позиции, ако поръчката има обособени 

позиции? 

    

83. 

Правилно ли е посочен срока за подаване 

на заявления за участие и съобразен ли е 

той със ЗОП и обявлението за 
обществената поръчка? 

    

84. 

Правилно ли са посочени мястото и датата 

на отварянето на заявленията за участие?     

85. 

Правилно ли е посочен критерия, който ще 

се прилага при възлагане на обществената 

поръчка  за подбор на кандидатите и 

съобразен ли е той с посоченото в 

обявлението за обществената поръчка? 

    

86. 

Правилно ли е посочено, че Възложителя 
може  да приключи партньорството за 

иновации след всеки етап, а при 

партньорство за иновации с няколко 

партньори – да намали техния брой, чрез 

прекратяване на отделните договори, ако е 

посочил тази възможност и условията за 
това в документацията за обществената 

поръчка? 

    

87. 

Правилно ли е посочено, че очакваната 

стойност на придобиваните доставки, 

услуги или строителство трябва да е 

съразмерна на инвестицията, необходима 
за тяхното разработване? 

    

88. 

Посочено ли е, че Възложителят няма 

право да разкрива на другите партньори 

предложените решения или друга 

конфиденциална информация, 

предоставена от даден партньор в рамките 

на партньорството, без изрично негово 
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съгласие за всеки конкретен случай? 

89. 

Правилно ли е посочено, че освен в 
случаите, в които икономически най-

изгодната оферта се определя само въз 

основа на цената, се посочват 

показателите за икономически най-

изгодната оферта, както и тяхната 

относителна тежест, когато не са посочени 
в описателния документ при процедура на 

състезателен диалог? 

    

Е.          Образци и приложения към документацията по процедурата 
 

90. 

Попълнена ли е правилно информацията в 

приложените образци на заявлението за 
участие, административните сведения и 

декларациите? 

    

91. 

В приложения образец на договор ясно ли 

е дефиниран предмета?     

92. 

В приложения образец на договор указано 

ли е ясно  условието за влизане в сила на 

договора след одобряване на 

финансирането по проекта от страна на 
УО/ЕК или по инициатива на 

Възложителя? 

    

93. 

В приложения образец на предвидено ли е 

задължение за изпълнителя да сключи 

договор за подизпълнение? 
    

94. 

В приложения образец на договор 

предвидено ли е ясно да бъде посочен 

срока на изпълнение на договора и начало 
на изпълнението? 

    

95. 

В приложения образец на договор 

изпълнението на поръчката е уредено на 

последователни етапи съобразно стъпките 

в процеса на научни изследвания и 

иновации, които могат да включват 
производството на продуктите, 

предоставянето на услугите или 

извършването на строителството? 

    

96. 

В приложения образец на договор 

Възложителят  е гарантирал, че различните 

етапи на партньорството отразяват 

степента на новаторство на предложеното 
решение и последователността на 

научноизследователските и иновационните 

дейности, необходими за разработването 
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на новаторското решение. 

99. 

В приложения образец на договор 
предвидено ли е ясно да бъде посочена 

цена по договора, начин и срокове на 

плащане? 

    

100. 

В образеца на договора за партньорство са 

определени междинните цели, които 

трябва да се постигнат, както и вноските 

за заплащане на съответното 
възнаграждение? 

    

101. 

В приложения образец на договор 

фигурира ли извършването на 

непредвидени работи и начина за тяхното 

приемане и плащане? 

    

102. 

В приложения образец на договор 

предвидени ли са правата и задълженията 
на страните?   

    

103. 

Предвидена и дефинирана ли е ролята на 

консултант/независим строителен надзор 

(при договори за строителство)?   
    

104. 

В приложения образец на договор 

предвидени ли са ангажименти на 

Изпълнителя за осигуряване на 
публичност? 

    

105. 

В приложения образец на договор 

фигурират ли ясни формулировки за 

доклади и осъществяване на проверки по 

изпълнението? 

    

106. 

В приложения образец на договор 

фигурират ли ясни формулировки за 

гаранции и застраховки по договора? 
    

107. 

В приложения образец на договор указани 
ли са условията за промяна на договора и 

съответстват ли на ЗОП, чл. 116? 
    

108. 

В приложения образец на договор 

формулирани ли са гаранционни срокове?     

109. 

В приложения образец на договор 

предвидени ли са неустойки и 

отговорности? 
    

110. 

В приложения образец на договор 

предвидени ли са условия за прекратяване 
и разваляне на договора? 

    

111. 

Приложена ли е техническа документация 

(количествено-стойностни сметки и 

чертежи)?  
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви Контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

II-ри контрол 
на  

качеството 
на 

документите 

 

 

Наблюдение : Началник отдел „АРНПК” на ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

 
БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ 

 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор   “ПК”  

Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.    

        

  Дата:                                       Час :      :       . 

Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

Приключване на наблюдението на  

качеството на документацията. 

Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Началник на отдел „АРНПК” на 

ДАРОК 

 

  

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист 
 
. 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

Моля приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Приложение 9.5.1.7 

Контролен лист – Покана за подаване на 
оферта–процедура на състезателен диалог 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 

договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат 

извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 
която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или 

по друг подходящ начин. 
- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 
-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната 
“Бележка№“ 
-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор 

“Предварителен контрол” в отдел  „АРНПК”: 
Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 

 

 

 
КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор 

ПК  

Инспектор 

ПК 

Началник 

на отдел 
АРНПК  

Бележка

№ 

А. Основни въпроси за проверка  

1. Подадени ли са заявления за участие?  
    

2.  

Комисията за провеждане на процедурата 

извършила ли е подбор на кандидатите 

съгласно изискванията на Възложителя? 
    

3. 
Има ли издадено Решение на Възложителя 
относно кандидатите, които ще бъдат 

поканени да участват в диалога? 
    

4. 
Приключен ли е диалога? Определени ли са 

участниците, останали на последния етап?      
Б.  Покана за подаване на оферта 

5.  
Поканата изготвена ли е съгласно 
изискванията на ЗОП? 
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

6. 

Поканата съдържа ли допълнителни 

изисквания непосочени в обявлението и 
документацията за процедурата ? 

    

7. 

Изискванията за подготовката и 

представянето на офертата отговарят ли на 

ЗОП? 
    

В.      Документация за подготовка на офертите 

8. 
Приложени ли са техническите спецификации? 

    

9. 

Приложени ли са всички образци (на оферта, 

на декларации, декларации за запознаване с 

понятието нередност и измама, декларация по 
чл.57, параграф 2 от Регламент 966/12 и т.н.)? 

Посочени ли са  документите, в т.ч. 

сертификати, които трябва да бъдат 

представени за доказване и допълване на 

посочените в ЕЕДОП обстоятелства и 

информация? 

    

10. 
Приложена ли е проектната документация? (за 
строителство)     

11. 

Попълнена ли е информацията в приложените 

образци на заявлението за участие, 

административните сведения и декларациите? 
    

Г.       Условия за подаване на офертите 

12. 
Правилно ли е описан предмета на поръчката? 

    

13. 
Правилна ли е информацията за обособени 

позиции?     

14. 
Ясно ли са посочени условията и изисквания 
на изискванията на Възложителя?     

15. 

Срокът на валидност на офертите отговаря ли 

на посочения в обявлението и съответства ли 

на същността и сложността на поръчката? 
    

16. 

Посочена ли е валутата, в която ще се оферира 

и ще се сключи договора за обществена 

поръчка? 
    

17. 
Посочен ли е срокът за подаване на оферти и 

съобразен ли е той със ЗОП?     

18. 
Посочени ли са  мястото и датата на 

провеждане на консултациите?     

19. 
Посочени ли са езика или езиците, на които 

трябва да бъдат изготвени офертите?     

20. 
Размера на гаранцията за изпълнение отговаря 

ли на изискванията на ЗОП и на Възложителя? 

 
    

21. 
Посочен ли са показателите за оценка на 

офертите ? Спазено ли е изискването да се     
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

оценяват офертите по критерия оптимално 

съотношение качество/цена и в съответствие с 
показателите, посочени в обявлението за 

обществена поръчка или в описателния до-

кумент? 

22. 

Посочено ли е,че са предвидени от 

Възложителят награди или плащания за 

участниците в диалога? 
    

 

 
 

Наблюдение : Началник отдел „АРНПК” на ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 
 

 

 

 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 
 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор   “ПК”  

Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.    

        

  Дата:                                       Час :      :       . 

Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

Приключване на наблюдението на  

качеството на документацията. 

Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Началник на отдел „АРНПК” на 

ДАРОК 

 

  

 

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист 
 
 
. 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист 
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Приложение 9.5.1.8 

Контролен лист – Документация за покана за 
подаване на оферта–партньорство за 

иновации 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 

договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат 

извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 
която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или 

по друг подходящ начин. 
- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 
-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната 
“Бележка№“ 
-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор 

“Предварителен контрол”  в отдел „АРНПК”: 
Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 

 
КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор 

ПК  

Инспектор 

ПК 

Началник 

на отдел 
АРНПК  

Бележка

№“ 

А. Основни въпроси за проверка  

1. 
Подадени ли са заявления за участие?  
     

2.  
Комисията за провеждане на процедурата 

извършила ли е подбор на кандидатите 

съгласно изискванията на Възложителя? 
    

3. 
Има ли издадено Решение на Възложителя 

относно кандидатите, които ще  да представят 

оферти за изследвания и иновации? 
    

Б.  Покана за подаване на оферта 

4.  
Поканата изготвена ли е съгласно 

изискванията на ЗОП?     

6. 
Поканата съдържа ли допълнителни 

изисквания, непосочени в обявлението и 

документацията за процедурата ? 
    

7. 
Изискванията за подготовката и 

представянето на офертата отговарят ли на     
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

ЗОП? 

В.      Документация за подготовка на офертите 

8. Приложени ли са техническите спецификации? 
    

9. 

Приложени ли са всички образци (на оферта, 

на декларации, декларации за запознаване с 

понятието нередност и измама, декларация по 
чл.57, параграф 2 от Регламент 966/12 и т.н.)? 

Посочени ли са  документите, в т.ч. 

сертификати, които трябва да бъдат 

представени за доказване и допълване на 

посочените в ЕЕДОП обстоятелства и 
информация? 

    

10. 
Приложена ли е проектната документация? (за 

строителство)     

11. 

Попълнена ли е информацията в приложените 

образци на заявлението за участие, 

административните сведения и декларациите? 
    

Г.       Условия за подаване на офертите 

12. 
Правилно ли е описан предмета на поръчката? 

    

13. 
Правилна ли е информацията за обособени 

позиции?     

14. 
Ясно ли са посочени условията и изисквания 

на изискванията на Възложителя?     

15. 

Срокът на валидност на офертите отговаря ли 

на посочения в обявлението и съответства ли 
на същността и сложността на поръчката? 

    

16. 

Посочена ли е валутата, в която ще се оферира 

и ще се сключи договора за обществена 

поръчка? 
    

17. 
Посочен ли е срокът за подаване на оферти и 

съобразен ли е той със ЗОП?     

18. 

Посочени ли са  мястото и датата на 

провеждане на преговорите за подобряване 
съдържанието на първоначалните и 

последващите оферти, с изключение на 

окончателните оферти.? 

    

18. 
Посочени ли са езика или езиците, на които 

трябва да бъдат изготвени офертите?     

20. 

Размера на гаранцията за изпълнение отговаря 

ли на изискванията на ЗОП и на Възложителя?     

21. 
Посочен ли са показателите за оценка на 
офертите? Спазено ли е изискването да се     
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

оценяват офертите само по критерия 

оптимално съотношение качество/цена? 

22. 
Посочено ли е, че е  предвидено   използването 

на чл.78, ал.20 от ЗОП ?     

 

 

 

Наблюдение : Началник отдел „АРНПК” на ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

 

 
 

 

Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.    

        

  Дата:                                       Час :      :       . 

Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

Приключване на наблюдението на  

качеството на документацията. 

Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Инспектор  “ПК” Инспектор   “ПК”  

  

Началник на отдел „АРНПК” на 

ДАРОК 

 

  

 

 
БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист 
 
 
. 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

Моля приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Приложение 9.5.1.9 

Контролен лист – Покана за подаване на 
оферта при рамково споразумение 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 

договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 
която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или по 
друг подходящ начин. 
- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 
-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№“ 
-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор 

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 

Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 
КОНТРОЛ 

 

 
 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  
 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор 
ПК  

Инспектор 
ПК 

Началник 
на отдел 

АРНПК   

Бележка
№“ 

А. Основни въпроси за проверка  

1. Подадени ли са заявления за участие? 
    

2.  
Комисията за провеждане на процедурата 

извършила ли е подбор на кандидатите 

съгласно изискванията на Възложителя? 
    

3. 

Има ли издадено Решение на Възложителя 

относно участниците, с които да бъде сключено 
рамково споразумение и сключено ли е такова? 

Определени ли са основанията за провеждане 

на вътрешен конкурентен избор? Определени 

ли са показателите и методиката за оценка на 

офертите - когато е приложимо?   

    

Б.  Покана за подаване на оферта 

4.  
Поканата изготвена ли е съгласно 

изискванията на ЗОП?     

5. 
Поканата съдържа ли допълнителни 

изисквания, непосочени в обявлението и 

документацията за процедурата ?. 
    

6. 
Изискванията за подготовката и 

представянето на офертата отговарят ли на     
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

ЗОП? 

В.      Документация за подготовка на офертите 

7. Приложени ли са техническите спецификации? 
    

8. 

Приложени ли са всички образци (на оферта, 

на декларации, декларации за запознаване с 

понятието нередност и измама, декларация по 
чл.57, параграф 2 от Регламент 966/12 и т.н.)? 

Посочени ли са  документите, в т.ч. 

сертификати, които трябва да бъдат 

представени за доказване и допълване на 

посочените в ЕЕДОП обстоятелства и 
информация? 

    

9. 
Приложена ли е проектната документация? (за 

строителство)     

10. 

Попълнена ли е информацията в приложените 

образци на заявлението за участие, 

административните сведения и декларациите? 
    

Г.       Условия за подаване на офертите 

11. 
Правилно ли е описан предмета на поръчката? 

    

12. 
Правилна ли е информацията за обособени 

позиции?     

13. 

Ясно ли са посочени условията за провеждане 

на вътрешния конкурентен избор и 

съответстват ли на изискванията на ЗОП? 
    

14. 

Срокът на валидност на офертите отговаря ли 
на посочения в обявлението и съответства ли 

на същността и сложността на поръчката? 
    

15. 

Посочена ли е валутата, в която ще се оферира 

и ще се сключи договора за обществена 

поръчка? 
    

16. 
Посочен ли е срокът за подаване на оферти и 

съобразен ли е той със ЗОП?     

17. 
Посочени ли са  мястото и датата на 

отварянето на оферти?     

18. 
Размера на гаранцията за изпълнение отговаря 

ли на изискванията на ЗОП и на Възложителя?     

19. 

Посочен ли е критерия, въз основа на който ще 

се провежда вътрешен конкурентен избор, а 

когато е приложимо  и показателите, и 

методиката за оценка на офертите? 

    

20. 

Посочена ли е методиката на оценяване и 
съобразена ли е тя с характера на 

обществената поръчка?  
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

21. 

Предвидено ли е, Възложителят да приложи 

показателите и методиката за оценка, 

използвани за сключване на рамковото 

споразумение, да ги прецизира, когато е 

необходимо, или да включи нови показатели и 
методика, когато това е подходящо? 

    

 

 

 

 

 

 

Наблюдение : Началник отдел  „АРНПК” на ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

Приключване на наблюдение на  качеството 

 на документацията. 

Предаване за наблюдение на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор   “ПК” 

  

Началник на Отдел „АРНПК” на ДАРОК  

  

 

 
БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 
 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

 

Моля приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Приложение 9.5.1.10 

Контролен лист – Покана за подаване на 
оферта–състезателна процедура с 

договаряне 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 

договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат 

извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 
която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или 

по друг подходящ начин. 
- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 
-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната 
“Бележка№“ 
-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор 

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 
Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 

 

 

 
КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор 

ПК  

Инспектор 

ПК 

Началник 

на отдел 

АРНПК  

Бележка

№ 

А. Основни въпроси за проверка  

1. 

Подадени ли са заявления за участие? (Покана 

за потвърждаване на интерес, когато за 

оповестяване на откриването на процедурата 

е използвано обявление за предварителна 
информация) 

    

2.  
Комисията за провеждане на процедурата 

извършила ли е подбор на кандидатите 

съгласно изискванията на Възложителя? 
    

3. 

Има ли издадено Решение на Възложителя 

относно кандидатите, които ще бъдат 

поканени да представят първоначални оферти, 

като основа за провеждане на преговори? 
Предвидена ли е възможността за прилагане на 

чл.76 , ал.16 от ЗОП?  

    

Б.  Покана за подаване на оферта 
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

4.  
Поканата изготвена ли е съгласно 

изискванията на ЗОП?     

5. 
Поканата съдържа ли допълнителни 

изисквания непосочени в обявлението и 

документацията за процедурата ? 
    

6. 
Изискванията за подготовката и 

представянето на офертата отговарят ли на 
ЗОП? 

    

В.      Документация за подготовка на офертите 

7. Приложени ли са техническите спецификации? 
    

8. 

Приложени ли са всички образци (на оферта, 

на декларации, декларации за запознаване с 

понятието нередност и измама, декларация по 

чл.57, параграф 2 от Регламент 966/12 и т.н.)? 

Посочени ли са  документите, в т.ч. 
сертификати, които трябва да бъдат 

представени за доказване и допълване на 

посочените в ЕЕДОП обстоятелства и 

информация? 

    

9. 
Приложена ли е проектната документация? (за 

строителство)     

10. 

Попълнена ли е информацията в приложените 
образци на заявлението за участие, 

административните сведения и декларациите? 
    

Г.       Условия за подаване на офертите 

11. 
Правилно ли е описан предмета на поръчката? 

    

12. 

Правилна ли е информацията за обособени 
позиции?     

13. 

Ясно ли са посочени условията за участие и за 

отстраняване и съответстват ли на 

изискванията на ЗОП? 
    

14. 

Срокът на валидност на офертите отговаря ли 

на посочения в обявлението и съответства ли 

на същността и сложността на поръчката? 
    

15. 

Посочена ли е валутата, в която ще се оферира 

и ще се сключи договора за обществена 
поръчка? 

    

16. 
Посочен ли е срокът за подаване на оферти и 

съобразен ли е той със ЗОП?     

17. 

Посочени ли са  мястото и датата на 

отварянето на оферти?     

18. 
Посочени ли са езика или езиците, на които 

трябва да бъдат изготвени офертите?     
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

19. 
Размера на гаранцията за изпълнение отговаря 

ли на изискванията на ЗОП и на Възложителя?     

20. 

В случай, че не са  посочени в обявлението за 

обществена поръчка, поканата за 

потвърждаване на интерес, техническите 

спецификации или описателния документ, 
посочен ли са показателите за оценка на 

офертите тяхната относителната тежест или 

когато е целесъобразно – тези показатели, 

подредени по значение в низходящ ред? 

    

21. 
Посочена ли е методиката на оценяване и 

съобразена ли е тя с обществената поръчка?      

22. 

При формулиране на изискванията към 
участниците и методиката за оценка взето ли е 

под внимание разделянето на изискванията 

към участниците от оценката на 

предложенията за изпълнение на поръчката? 

    

 

 
 

 

 

Наблюдение : Началник отдел „АРНПК” на ДАРОК 

Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.    

        

  Дата:                                       Час :      :       . 

Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

Приключване на наблюдението на  

качеството на документацията. 

Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Наблюдение : Началник отдел „АРНПК” на ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор   “ПК”  

  

Началник на отдел „АРНПК” на 

ДАРОК 

 

  

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист 
 
. 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 

Име / Позиция  / Подпис  
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Приложение 9.5.1.11 

Контролен лист – Документация за 
обществена поръчка–процедури на 

договаряне с обявление-състезателна 
процедура с договаряне, състезателен 

диалог. Подбор на кандидатите /Указания за 
подаване на заявления/ 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 
договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат 

извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 
която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или 
по друг подходящ начин. 
- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 
-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната 
“Бележка№“ 
-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор 

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 
Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 
КОНТРОЛ Контрол и одобрение на 

качеството на документите 
Наблюдение  

 
 
 

 
I-ви Контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

II-ри контрол 
на  

качеството 
на 

документите 

 Въпроси за проверка 
 

Инспек- 
тор  ПК  

Инспек- 
тор   ПК 

Началник на 
отдел АРНПК 

Бележка № 

А. Основни въпроси за проверка  

1.1. 
Проектът, по който се провежда 
процедурата, фигурира ли в годишната 

инвестиционна програма на АПИ? 
    

1.2. 

Подготвена ли е документация за 

кандидатстване за финансиране от 

съответния източник? 
    

2.1. 
Поръчката е включена в плана за 

обществени поръчки;     

2.2. 
Поръчката е включена в предварителното 
обявление по чл. 23, ал. 1, т.1 от ЗОП;     

2.3. 

Извършен ли е анализ на ползите и 

разходите от съответния проект, когато е 

приложимо? 
    

2.4 

Извършени са необходимите 

предпроектни (прединвестиционни) 

проучвания, включително когато е 
приложимо със съответните 
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КОНТРОЛ Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви Контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

II-ри контрол 
на  

качеството 
на 

документите 

експлоатационни дружества (ВиК, 
електроснабдителни дружества, НЕК, БТК, 

напоителни системи, НКЖИ, МОСВ, 

общини и други институции), когато е 

приложимо? 

2.5. 

Придобити ли са  терените, необходими за 

реализиране на инвестиционния проект и 
завършени необходимите отчуждителни 

процедури; когато е приложимо? 

    

2.6. 

Променен ли е статута на земята, върху 

която ще се реализира инвестиционния 

проект? 
    

2.7. 

Извършена ли е оценка за въздействие на 

околната среда в съответствие с 

нормативните изисквания и дали същата е 
валидна към момента? 

    

 2.8. 

Извършени ли са необходимите 

технически проучвания, когато е 

приложимо? 
    

2.9. 
Извършени ли са необходимите геоложки 

проучвания, когато е приложимо?     

2.10. 

Извършени ли са необходимите 

археологични проучвания, когато е 
приложимо; 

    

2.11. 
Изготвен е доклад за съответствие?  

    

2.12. 
Налице ли е  технически проект? 

    

2.13. 
Издадено ли е  необходимото 

разрешително, когато е приложимо?     

Б. Документация за откриване на процедурата 
 

3. 

 

Точно и изчерпателно ли са изброени 

документите в съдържанието на 

документацията? 
    

4. 

Приложено ли е решението за откриване 

на процедурата? 

 
    

5. 
Приложено ли е обявлението за 

обществена поръчка?     

6. 
Посочени ли са указанията за участие в 

процедурата?     

7. 
Приложени ли са техническите 

спецификации?     

8. 

Приложени ли са всички образци (на 

оферта, на декларации и т.н.)? Посочени 

ли са  документите, в т.ч. сертификати, 
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КОНТРОЛ Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви Контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

II-ри контрол 
на  

качеството 
на 

документите 

които трябва да бъдат представени за 
доказване и допълване на посочените в 

ЕЕДОП обстоятелства и информация? 

9. 
Приложена ли е проектната 

документация? (за строителство)     

В.        Решение за откриване на процедура 

10. 

Подготвено ли е решението за откриване 
на процедурата?     

11. 

Правилно ли е попълнен раздел І.1 и 

посочени ли са наименованието, адреса и 

лицата за контакти на Възложителя? 
(решение по образец на АОП) 

    

12. 

Правилно ли е посочен вида на 

Възложителя и основната му дейност? 

(Раздел І.2 и І.3  от решение по образец на 

АОП)  

    

13. 

Правилно ли е попълнен Раздел ІІ – 

Откриване (от решение по образец на 
АОП)? 

    

14. 

Правилно ли е посочен, вида на 

процедурата? (Раздел ІІ.1 от решение по 

образец на АОП) 
    

 15. 

Правилно ли е посочено правното 

основание съгласно ЗОП, чл.73, ал.2, т.1? 

(Раздел ІІІ от решение по образец на АОП) 
    

 16. 

Правилно ли е наименованието на 
поръчката? (Раздел ІV.1)     

 17. 

Правилно ли е посочен обектът на 

поръчката и описанието му (Раздел ІV.2 и 
ІV.3  от решение по образец на АОП)? 

    

18. 

Правилно ли е посочено, че обществената 

поръчка съдържа изисквания свързани с 

опазване на околната среда? (Раздел ІV.4  
от решение по образец на АОП) 

    

 19. 

Посочено ли е, дали поръчката е 

предвидена за финансиране от фондове и 

програми  на ЕС? (Раздел ІV.5) 
    

20. 

Правилно ли е посочено разделянето на  

обособени позиции? Посочени ли са 
мотиви за невъзможността за разделяне 

на обществената поръчка на обособени 

позиции? (когато е приложимо, раздел 

ІV.6) 
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КОНТРОЛ Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви Контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

II-ри контрол 
на  

качеството 
на 

документите 

21. 

Правилно ли е посочена прогнозната 
стойност на поръчката? (Раздел ІV.7)?     

22. 

Правилно ли е посочено,че предметът на 

поръчката се възлага с няколко отделни 
процедури? (Раздел ІV.8)? 

    

23. 

Правилно ли са посочени мотивите за 

избор на процедурата (когато е 

приложимо, раздел V.1 от решение по 

образец на АОП)? 

    

 24. 

Правилно ли са посочени лицата до които 

се изпраща поканата? (Раздел V.2 от 

решение по образец на АОП) 
    

 25. 

Правилно ли е посочено дали процедурата 

е свързана с предходна процедура за 
възлагане на обществена поръчка или 

конкурс за проект (когато е приложимо, 

раздел V.3 от решение по образец на 

АОП)? 

    

 26. 

Правилно ли е посочено, че се отнася за 

допълнителна доставка/повторна услуга 
или строителство (когато е приложимо, 

раздел V.4 от решение по образец на 

АОП)? 

    

 27. 

Правилно ли е посочено, че се одобряват 

обявлението за оповестяване на 

откриването на процедурата и  

документацията за участие? (Раздел VІ от 
решение по образец на АОП) 

    

 28. 
Посочена ли е допълнителна информация? 

(Раздел VІІ.1 от решение по образец на 

АОП) 
    

 29. 

Правилно ли е посочена информацията 

относно органа, който отговаря за 

процедурите по обжалване? (раздел VІІ.2 
от решение по образец на АОП) 

    

Г.      Обявление за обществена поръчка 

30. 
Използван ли е правилният образец на  
АОП?     

31. 

Правилно ли е попълнен раздел І.1 и 

посочени ли са наименованието, адреса и 
лицата за контакти на Възложителя? 

    

32. 

Правилно ли е посочено, че поръчката е 

предмет на съвместно възлагане? (Раздел 

І.2) 
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КОНТРОЛ Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви Контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

II-ри контрол 
на  

качеството 
на 

документите 

33. 
Правилно ли са посочени методите за 

комуникация? (Раздел І.3)     

34. 

Правилно ли е посочен вида на 

Възложителя и основната му дейност? 

(Раздел І.4 и раздел І.5)  
    

35. 

Правилно ли е посочено 

наименованието,кода по CPV и вида на 

поръчката?  (Раздел ІІ.1.1, ІІ.1.2 и ІІ.1.3)  
    

36. 
Правилно ли е краткото описание на 

поръчката? (Раздел ІІ.1.4)     

37. 

Правилно ли е посочена прогнозната 

стойност на поръчката? (в приложимите 

случаи, раздел ІІ.1.5)  
    

36. 
Правилно ли е посочено разделянето на  

обособени позиции? (Раздел ІІ.1.6)     

37. 

Правилна ли е информацията относно 

обособени позиции? (в приложимите 
случаи, раздел IІ.2.1 и  раздел IІ.2.2) 

    

38. 

Правилно ли е посочено и мястото на 

изпълнение на поръчката? (в 

приложимите случаи, раздел IІ.2.3)  
    

39. 

Правилно ли е описанието на  поръчката-

естество и количество или указване на 

потребности изисквания (в приложимите 
случаи, раздел IІ.2.4)? 

    

40. 

Правилно ли са посочени критериите за 

оценка на офертите? (в приложимите 

случаи, раздел IІ.2.5). В случаите, в които 

икономически най-изгодната оферта се 

определя само въз основа на цената, се 

посочват показателите за икономически 
най-изгодната оферта, както и тяхната 

относителна тежест или, когато е 

целесъобразно, поредността им по 

значение. 

    

41. 

Правилно ли е посочена прогнозната 

стойност на поръчката? (в приложимите 
случаи, раздел IІ.2.6) 

    

42. 

Правилно ли е посочена 

продължителността на обществена 

поръчка, рамково споразумение или 

динамична система за покупки? (в 

приложимите случаи, раздел ІІ.2.7) 

    

43. 

Правилно ли е посочена информацията 
относно ограничаване на броя на 

кандидатите, които ще бъдат поканени? 
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КОНТРОЛ Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви Контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

II-ри контрол 
на  

качеството 
на 

документите 

(в приложимите случаи, раздел ІІ.2.9) 

44. 

Правилно ли е посочено, че няма да се 

приемат варианти? (в приложимите 

случаи, раздел ІІ.2.10) 
    

45. 

Правилно ли е посочена информация 

относно опциите? (в приложимите случаи, 
раздел ІІ.2.11) 

    

46. 

Правилно ли е посочена информация 

относно електронните каталози? (в 

приложимите случаи, раздел ІІ.2.12) 
    

47. 

Посочено ли е, дали поръчката е 

предвидена за финансиране от фондове и 

програми  на ЕС? (в приложимите случаи, 

раздел ІІ.2.13)? 

    

48. 
Посочена ли е допълнителна информация? 

(в приложимите случаи, раздел ІІ.2.14)     

49. 

Ако Апликационната форма за 

финансиране на проекта не е одобрена, 

включена ли е информация за влизане в 

сила на договора след одобрение на 

финансирането в раздел “допълнителна  
информация”? (в приложимите случаи, 

раздел ІІ.2.14) 

    

50. 

Правилно ли са посочени изискванията 

към кандидатите или участниците 

относно годност за упражняване на 

професионална дейност?  (Раздел ІІІ.1.1) 

    

51. 

Правилно ли са посочени изискванията за 
икономически и финансови 

възможности? (Раздел ІІІ.1.2) 
    

52. 
Правилно ли са посочени изискванията за 

технически възможности? (Раздел ІІІ.1.3)     

53. 

Правилно ли е посочено дали е “запазена 

поръчка”? (в приложимите случаи, раздел 

ІІІ.1.5) 
    

54. 

Правилно ли са посочени специфичните 
условия на обществената поръчка за 

услуги относно информация за определена 

професия? (Раздел ІІІ.2.1) 

    

55. 

Отбелязано ли е, дали юридическите лица 

трябва да посочат имената и 

професионалната квалификация на 

персонала, който отговаря за 
изпълнението на доставката/ услугата/ 

строителството? (Раздел ІІІ.2.3) 
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КОНТРОЛ Контрол и одобрение на 
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 56. 

Правилно ли е посочен вида на 
процедурата- състезателна процедура с 

договаряне или състезателен диалог? 

(Раздел ІV.1) 

    

57. 

Правилна ли е информацията за рамково 

споразумение или динамична система за 

покупки? (Раздел  ІV.1.3) 
    

58. 

Правилно ли е посочена информацията 
относно използването на електронен търг? 

(Раздел ІV.1.6) 
    

59. 

Правилна ли е посочената информация 

относно Споразумението за държавни 

поръчки (раздел ІV.1.7)? 
    

60. 

Правилно ли е посочен срока за 

получаване на оферти или заявления за 
участие? (Раздел ІV.3.4) 

    

61. 
Правилно ли е посочено използването на 

чл.76 ,ал.6 от ЗОП?     

62. 

Правилно ли са посочени предишните 

публикации, свързани с поръчката? 

(Раздел ІV.2.1) 
    

63. 

Правилно ли са посочени, че езиците на 

които ще се подготвят офертите? (Раздел 

ІV.2.4) 
    

64. 
Правилно ли е посочен срока на 

валидност на офертите? (Раздел ІV.2.6)     

65. 
Правилно ли са посочени условията при 

отваряне на офертите? (Раздел ІV.2.7)     

66. 

Съдържа ли обявлението за обществена 

поръчка информация, дали съставлява 

периодично възлагане? (Раздел VІ.1) 
    

67. 
Посочена ли е информация относно 

електронното възлагане? (Раздел VІ.2)     

68. 
Посочена ли е допълнителна информация? 

(в приложимите случаи, раздел VІ.3)     

69. 

Правилно ли е посочена информацията 

относно органа, който отговаря за 

процедурите по обжалване? (или 

медиация в приложимите случаи) (Раздел 

VІ.4) 

    

Д.     Условия за участие в процедурата 

70. 
Правилно ли е описан предмета на 

поръчката?     

71. 
Правилна ли е информацията за 

обособени позиции?     
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72. 
Административните изисквания 
отговарят ли на тези от обявлението и на 

ЗОП? 
    

73. 
Ясно ли са посочени условията за участие 

и за отстраняване и съответстват ли на 

изискванията на ЗОП? 
    

74. 

Икономическите и финансовите 

изисквания отговарят ли на посочените в 
обявлението и релевантни ли са към 

същността и сложността на поръчката? 

    

75. 

Техническите и професионалните 

изисквания отговарят ли на посочените в 

обявлението и релевантни ли са към 

същността и сложността на поръчката? 

    

76. 

Правилно ли е посочено дали се 
предвижда ограничаване на броя на 

кандидатите,  които ще бъдат поканени 

да участват в договарянето? 

    

77. 

Правилно ли са посочени критериите и 

правилата, които възложителят ще 

приложи при подбора на кандидатите (в 

случаите, в които се предвижда 
ограничаване на броя на кандидатите,  

които ще бъдат поканени да участват в 

договарянето)? 

    

77. 

Правилно ли е посочено обстоятелството, 

че ще се използва поетапна процедура, за 

да се намали постепенно броят на 
офертите, които да се договорят, или на 

решенията, които да се обсъдят? 

    

78. 

Ясно ли са посочени начините и 

средствата за комуникация по време на 

процедурата и  съответстват ли на 

изискванията на ЗОП? 

    

79. 

В съдържанието на заявлението за 

участие посочена ли е необходимостта да 
се представи декларацията за обособени 

позиции, ако поръчката има обособени 

позиции? 

    

80. 

Правилно ли е посочен срока за подаване 

на заявления за участие и съобразен ли е 

той със ЗОП и обявлението за 
обществената поръчка? 

    

82. 
Правилно ли са посочени мястото и 

датата на отварянето на заявленията за 

участие? 
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83. 

Правилно ли е посочен критерия, който 
ще се прилага при възлагане на 

обществената поръчка  за подбор на 

кандидатите и съобразен ли е той с 

посоченото в обявлението за 

обществената поръчка? 

    

84. 

Правилно ли е посочено,че освен в 
случаите, в които икономически най-

изгодната оферта се определя само въз 

основа на цената, се посочват 

показателите за икономически най-

изгодната оферта, както и тяхната 

относителна тежест, когато не са 
посочени в описателния документ при 

процедура на състезателен диалог.? 

    

Е.          Образци и приложения към документацията по процедурата 
 

85. 

Попълнена ли е правилно информацията в 

приложените образци на заявлението за 
участие, административните сведения и 

декларациите? 

    

86. 
В приложения образец на договор ясно ли 

е дефиниран предмета?     

87. 
В приложения образец на предвидено ли е 

задължение за изпълнителя да сключи 

договор за подизпълнение? 
    

88. 

В приложения образец на договор указано 
ли е ясно  условието за влизане в сила на 

договора след одобряване на 

финансирането по проекта от страна на 

УО/ЕК или по инициатива на 

Възложителя? 

    

89. 

В приложения образец на договор 

предвидено ли е ясно да бъде посочен 
срока на изпълнение на договора и начало 

на изпълнението? 

    

90. 

В приложения образец на договор 

предвидено ли е ясно да бъде посочена 

цена по договора, начин и срокове на 

плащане? 

    

91. 

В приложения образец на договор 
фигурира ли извършването на 

непредвидени работи и начина за тяхното 

приемане и плащане? 

    

92. 
В приложения образец на договор 

предвидени ли са правата и задълженията 

на страните?   
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93. 
Предвидена и дефинирана ли е ролята на 
консултант/независим строителен надзор 

(при договори за строителство)?   
    

94. 

В приложения образец на договор 

предвидени ли са ангажименти на 

Изпълнителя за осигуряване на 

публичност? 

    

95. 

В приложения образец на договор 
фигурират ли ясни формулировки за 

доклади и осъществяване на проверки по 

изпълнението? 

    

96. 
В приложения образец на договор 

фигурират ли ясни формулировки за 

гаранции и застраховки по договора? 
    

97. 
В приложения образец на договор указани 
ли са условията за промяна на договора и 

съответстват ли на ЗОП, чл. 116? 
    

98. 
В приложения образец на договор 

формулирани ли са гаранционни срокове?     

99. 
В приложения образец на договор 

предвидени ли са неустойки и 

отговорности? 
    

100. 
В приложения образец на договор 

предвидени ли са условия за прекратяване 
и разваляне на договора? 

    

101. 
Приложена ли е техническа документация 

(количествено-стойностни сметки и 

чертежи)? (при строителство) 
    

Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.    

        

  Дата:                                       Час :      :       . 

Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

Име / Позиция  / Подпис  
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Наблюдение : Началник отдел „АРНПК” в ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор   “ПК”  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Началник на отдел „АРНПК” в ДАРОК  

  

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист 
 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист 

1.Приключване на наблюдението на  

качеството на документацията. 

2.Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 

договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 
която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или по 
друг подходящ начин. 
- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 
-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№“ 
-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор  

“Предварителен контрол”  в отдел „АРНПК”: 
Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 

 
КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 
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 I-ви контрол  
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документите 
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на 

документите 

 Въпроси за проверка 
 

Инспек-
тор  ПК  

Инспек- 
тор   ПК 

Началник 
отдел 

АРНПК 

Бележка
№ 

А. Основни въпроси за проверка  

1.1. 
Проектът, по който се провежда процедурата, 

фигурира ли в годишната инвестиционна 

програма на АПИ? 
    

1.2. 
Подготвена ли е документация за кандидатстване 

за финансиране от съответния източник?     

2.1. 
Поръчката е включена в плана за обществени 

поръчки;     

2.2. 
Поръчката е включена в предварителното 
обявление по чл.23, ал.1, т.1   от ЗОП;     

2.3. 
Извършен ли е анализ на ползите и разходите от 

съответния проект, когато е приложимо?     

2.4 

 Извършени са необходимите предпроектни 

(прединвестиционни) проучвания, включително 

когато е приложимо със съответните 

експлоатационни дружества (ВиК, 
електроснабдителни дружества, НЕК, БТК, 

напоителни системи, НКЖИ, МОСВ, общини и 

други институции), когато е приложимо? 
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2.5. 

Придобити ли са  терените, необходими за 

реализиране на инвестиционния проект и 

завършени необходимите отчуждителни 

процедури, когато е приложимо? 

    

2.6. 
Променен ли е статута на земята, върху която ще 
се реализира инвестиционния проект?     

2.7. 

Извършена ли е оценка за въздействие върху 

околната среда в съответствие с нормативните 

изисквания и дали същата е валидна към 

момента? 

    

2.8. 
Извършени ли са необходимите технически 

проучвания, когато е приложимо?     

2.9. 
Извършени ли са необходимите геоложки 
проучвания, когато е приложимо?     

2.10. 
Извършени ли са необходимите археологични 

проучвания, когато е приложимо?     

2.11. 
Изготвен е доклад за съответствие?  

    

2.12. 
Налице ли е  технически проект? 

    

2.13. 
Издадено ли е  необходимото разрешително, когато 
е приложимо?     

Б. Документация за откриване на процедурата 
 

3. 
Точно и изчерпателно ли са изброени документите 

в съдържанието на документацията?     

4. 
Приложено ли е решението за откриване на 

процедурата?     

5. Приложена ли е поканата? 
    

6. 
Приложени ли са указанията за участие в 

процедурата?     

7. Приложени ли са техническите спецификации? 
    

8. 

Приложени ли са всички образци (на оферта, на 

декларации, декларации за запознаване с 

понятието нередност и измама, декларация по 
чл.57, параграф 2 от Регламент 966/12 и т.н.)? 

Посочени ли са  документите, в т.ч. сертификати, 

които трябва да бъдат представени за доказване и 

допълване на посочените в ЕЕДОП обстоятелства 

и информация? 

    

9. 
Приложена ли е проектната документация? (за 

строителство)     

В.        Решение за откриване на процедура 

10. 
Подготвено ли е решението за откриване на 

процедурата?     
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11. 
Правилно ли е попълнен раздел І.1 и посочени ли 

са наименованието, адреса и лицата за контакти 

на Възложителя? (решение по образец на АОП) 
    

12. 
Правилно ли е посочен вида на Възложителя и 

основната му дейност? (Раздел І.2 и І.3  от 
решение по образец на АОП)  

    

13. 
Правилно ли е попълнен Раздел ІІ – Откриване? (от 

решение по образец на АОП)     

14. 
Правилно ли е посочено, че вида на процедурата е 
договаряне без предварително обявление? (Раздел 

ІІ.1 от решение по образец на АОП) 
    

 15. 
Правилно ли е посочено правното основание 

съгласно ЗОП? (раздел ІІІ от решение по образец 

на АОП) 
    

 16. 
Правилно ли е наименованието на поръчката? 

(Раздел ІV.1)     

 17. 
Правилно ли е посочен обектът на поръчката и 

описанието му ? (Раздел ІV.2 и ІV.3  от решение по 

образец на АОП) 
    

18. 

Правилно ли е посочено, че обществената поръчка 

съдържа изисквания свързани с опазване на 
околната среда? (раздел ІV.4  от решение по 

образец на АОП) 

    

 19. 
Посочено ли е, дали поръчката е предвидена за 

финансиране от фондове и програми  на 

ЕС?(Раздел ІV.5) 
    

20. 

Правилно ли е посочено разделянето на  обособени 

позиции? Посочени ли са мотиви за 
невъзможността за разделяне на обществената 

поръчка на обособени позиции? (когато е 

приложимо, раздел ІV.6) 

    

21. 
Правилно ли е посочена прогнозната стойност на 

поръчката? (Раздел ІV.7)     

22. 
Правилно ли е посочено, че предметът на 

поръчката се възлага с няколко отделни 

процедури? (Раздел ІV.8) 
    

23. 
Правилно ли са посочени мотивите за избор на 

процедурата? (когато е приложимо, раздел V.1 от 

решение по образец на АОП) 
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 24. 

Правилно ли е посочено дали процедурата е 

свързана с предходна процедура за възлагане на 

обществена поръчка или конкурс за проект? 

(когато е приложимо, раздел V.3 от решение по 
образец на АОП) 

    

 25. 

Правилно ли е посочено, че се отнася за 

допълнителна доставка/повторна услуга или 

строителство? (когато е приложимо, раздел V.4 от 

решение по образец на АОП) 

    

 26. 

Правилно ли е посочено, че се одобряват поканата 

за участие в договарянето и/или  документацията 
за участие? (раздел VІ от решение по образец на 

АОП) 

    

 27. 
Посочена ли е допълнителна информация (Раздел 

VІІ.1 от решение по образец на АОП)?     

 28. 

Правилно ли е посочена информацията относно 

органа, който отговаря за процедурите по 

обжалване? (Раздел VІІ.2 от решение по образец на 

АОП) 

    

Г.      Покана за участие в договарянето 

29. 

Попълнени ли са данните на участника 
(наименование, адрес,  телефон, електронна 

поща)? 
    

30. 

Правилно ли е записано наименованието на 

предмета на обществената поръчка?     

31. 

Предвидено ли е ясно да бъде указана датата, часа 

и мястото на провеждане на договарянето?     

32. 

Описан ли е предметът на поръчката и 

изискванията за изпълнението й?     

33. 

Посочен ли е обема на поръчката и обособени 
позиции? (ако има такива)     

34. 

Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката? 
    

35. 

Посочени ли са езика или езиците, на които трябва 

да бъдат изготвени офертите?     

36. 

Посочени ли са административни изисквания и 

документите, в т.ч. сертификати, които трябва да 
бъдат представени за доказване и допълване на 

посочените в ЕЕДОП обстоятелства и информаци 

към участниците и съответстват ли на 

изискванията на ЗОП? 

    

37. 

Посочени ли са  изисквания за икономически и 

финансови възможности и съответстват ли на 

обема на поръчката? 
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38. 

Посочени ли са изискванията за технически 

възможности и съответстват ли на естеството на 

поръчката? 
    

39. 

Посочени ли са критериите зa възлагане нa 

поръчкатa, а когато е целесъобразно, и 
показателите за оценка, тяхната относителната 

тежест или когато е приложимо – тези показатели, 

подредени по значение в низходящ ред?  

    

Д.     Условия за участие в процедурата 
 

40. 

Правилно ли е описан предмета на поръчката? 
  

  

41. 

Посочена  ли е информация за обособени позиции? 
  

  

42. 

Посочена ли е информация за място и срок на 

изпълнение на поръчката?   
  

43. 

Посочена ли е информация за схемата на плащане 

на поръчката?   
  

44. 

Административните изисквания отговарят ли на 
тези от поканата и на ЗОП?   

  

45. 

Икономическите и финансовите изисквания 

отговарят ли на посочените в обявлението и 

релевантни ли са към същността и сложността на 

поръчката? 

  
  

46. 

Техническите и професионалните изисквания 

отговарят ли на посочените в обявлението и 
релевантни ли са към същността и сложността на 

поръчката? 

  
  

47. 

Ясно ли са посочени начините и средствата за 

комуникация по време на процедурата и  

съответстват ли на изискванията на ЗОП? 
  

  

48. 

В Условията за участие  фигурират ли ясни 

указания за изготвяне на предложението и начина 

на представянето му? 
  

  

49. 

Описан ли е начина за разглеждане, оценка и 
класиране на офертите и съответства ли на 

изискванията на ЗОП? 
   

 

50. 

Размера на гаранцията за изпълнение отговаря ли 

на изискванията на ЗОП ?   
  

51. 

В съдържанието на офертата посочена ли е 

необходимостта да се представи декларацията за 

обособени позиции, ако поръчката има обособени 
позиции?Посочени ли са мотиви за неразделяне на 

обособени позиции? 

  

  

52. 

Правилно ли е посочен срока за подаване на 

оферти и съобразен ли е той със ЗОП?   
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53. 

Правилно ли са посочени мястото и датата на 

отварянето на офертите?   
  

54. 

Правилно ли са посочени мястото и датата на 

провеждане на преговорите, съобразно посоченото 
в поканата? 

  
  

Е.          Образци и приложения към документацията по процедурата 

55. 

Попълнена ли е правилно информацията в 

приложените образци на офертата, 

административните сведения и декларациите? 
   

 

 56. 

В приложения образец на договор ясно ли е 

дефиниран предмета?     
 

57. 

В приложения образец на договор указано ли е 
ясно  условието за влизане в сила на договора след 

одобряване на финансирането по проекта от 

страна на УО/ЕК или по инициатива на 

Възложителя? 

   

 

58. 

В приложения образец на предвидено ли е 

задължение за изпълнителя да сключи договор за 
подизпълнение? 

   
 

59. 

В приложения образец на договор предвидено ли е 

ясно да бъде посочен срока на изпълнение на 

договора и начало на изпълнението? 
   

 

60. 

В приложения образец на договор предвидено ли е 

ясно да бъде посочена цена по договора, начин и 

срокове на плащане? 
   

 

61. 

В приложения образец на договор предвидени ли 
са правата и задълженията на страните?      

 

62. 

Предвидена и дефинирана ли е ролята на 

консултант/независим строителен надзор? (при 

договори за строителство)   
   

 

63. 

В приложения образец на договор предвидени ли 

са ангажименти на Изпълнителя за осигуряване на 

публичност? 
   

 

64. 

В приложения образец на договор фигурират ли 
ясни формулировки за доклади и осъществяване 

на проверки по изпълнението? 
   

 

65. 

В приложения образец на договор фигурират ли 

ясни формулировки за гаранции и застраховки по 

договора? 
   

 

66. 

В приложения образец на договор указани ли са 

условията за промяна на договора и съответстват 

ли на ЗОП, чл. 116? 
   

 

67. 

В приложения образец на договор формулирани ли 
са гаранционни срокове?    

 

68. 

В приложения образец на договор предвидени ли 

са неустойки и отговорности?    
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69. 

В приложения образец на договор предвидени ли 

са условия за прекратяване и разваляне на 

договора? 
   

 

70. 

Приложеният образец на оферта съобразен ли е с 

поканата и указанията за участие? 
    

71. 

Приложена ли е техническа документация 

(количествено-стойностни сметки и чертежи)? (при 

строителство) 

    

 

 

 

Наблюдение : Началник отдел „АРНПК” на ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

1.  Приключване на контрол на качество на 

документацията. 

2.  Предаване за одобряване на качеството 

  на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

3. Приключване на наблюдението на  

 качеството на документацията. 

4. Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Инспектор  “ПК” Инспектор   “ПК”  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Началник на отдел „АРНПК” на ДАРОК  

  

 
БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

 

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Име на ПРИОРИТЕТНА ОС  

Име на проект:  

 
Име на договора :  

Прогнозна стойност на 

договора: 
 

Възложител :  

 
КАК СЕИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯ ЛИСТ:  

-      Кутиите  означават задължителни проверки за извършване 
 -      Всички лица, определени за извършване на проверки трябва, за всеки контрол, да отбелязват кутиите в 

колоната, отговаряща на тяхната съответна позиция 

-       Ако проверката е неотносима в даден случай, моля въведете N/A в кутийката за отбелязване 

-       Коментари / Забележки могат да бъдат добавени на последната страница на Контролния лист и трябва да се 

отбележат с хикс в колоната “Бележка №” 

-       Контролния лист трябва да бъде подписан  от извършващите контролите и от проверяващите 
 

 

 Подготовка на контролния лист и първоначален контрол  от инспектор  

“Предварителен контрол”  в отдел „АРНПК” : 

Подготовката е започнала на :   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ 

 
  Предварителен контрол 

 

 

 

Контрол 

 

Точки за проверка 

I-ви контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

II-ри контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

 

 

Наблюдение 

Бележка № 

  
Инспектор 

ПК 

Инспектор 

ПК 

Началник  

отдел 

 КДАР 

А. Основни въпроси за проверка  

1. Изменението или допълнителната 

информация в обявлението, с което се 

оповестява откриването на процедурата, 

в поканата за потвърждаване на 

интерес, в документацията за 
обществената поръчка и в описателния 

документ е по инициатива на 

Възложителя. 

   

 

2. Предложението за изменение или 

допълнителна информация в 

обявлението, с което се оповестява 

откриването на процедурата, в поканата 
за потвърждаване на интерес, в 

документацията за обществената 

поръчка и в описателния документ е 

направено от заинтересовано лице в 10-
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  Предварителен контрол 

 

 

 

Контрол 

 

Точки за проверка 

I-ви контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

II-ри контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

 

 

Наблюдение 

Бележка № 

дневен срок от публикуването на 

обявлението за откриване на 

процедурата. 

3. Предложението за изменение или 
допълнителна информация в 

обявлението, с което се оповестява 

откриването на процедурата, в поканата 

за потвърждаване на интерес, в 

документацията за обществената 

поръчка и в описателния документ е 
направено от заинтересовано лице в 

тридневен срок при процедури при 

които сроковете за получаване на 

оферти са съкратени по чл. 74, ал. 2 от 

ЗОП, както и когато сроковете за 

заявления за участие и/или оферти са 
съкратени поради необходимост от 

спешно възлагане? 

   

 

4. Решението за изменение или 

допълнителна информация е изготвено в  

14-дневен срок от публикуването на 

обявлението за откриване на 
процедурата. 

   

 

 

5. 

Решението за изменение или 

допълнителна информация е изготвено в 

петдневен срок при процедури при 

които сроковете за получаване на 

оферти са съкратени по чл. 74, ал. 2 от 
ЗОП, както и когато сроковете за 

заявления за участие и/или оферти са 

съкратени поради необходимост от 

спешно възлагане? 

   

 

6. Документите при изменение или 

допълнителна информация в поканата 

за потвърждаване на интерес са 
подготвени в 14-дневен срок от 

изпращането на поканата за 

потвърждаване на интерес? 

   

 

7. Документите при изменение или 

допълнителна информация в поканата 

за потвърждаване на интерес са 

подготвени в петдневен срок при 

процедури при които сроковете за 

получаване на оферти са съкратени по 

чл. 74, ал. 2 от ЗОП, както и когато 
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  Предварителен контрол 

 

 

 

Контрол 

 

Точки за проверка 

I-ви контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

II-ри контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

 

 

Наблюдение 

Бележка № 

сроковете за заявления за участие и/или 

оферти са съкратени поради 

необходимост от спешно възлагане? 

8. Изменението или допълнителна 
информация се извършват на основание 

чл.100, ал.6 от ЗОП? 
   

 

9. С решението за изменение или 

допълнителна информация не се   

въвеждат условия, които биха 

променили кръга на заинтересованите 

лица променят предмета и дейностите 
и/или доставките по обявената 

поръчка? 

   

 

10. Определен е нов срок за получаване на 

оферти или заявления за участие и той е 

образен с времето, необходимо на ли-

цата да се запознаят и да отразят 
разясненията или промените при 

изготвяне на офертите, включително и в 

случаите на чл.43, ал.4 от ЗОП? 

   

 

11. Използван ли е актуалния образец на 

АОП ?    
 

 

 
 

 

 
 

Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

5.  Приключване на контрол на качество на 

документацията. 

6.  Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.     

 

       

  Дата:                                       Час :      :       . 

 

Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

Име / Позиция  / Подпис  
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Наблюдение : Началник отдел „АРНПК” на ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 
 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ/ ИНСТРУКЦИИ 

 
Инспектор  “Предварителен контрол” Инспектор   “Предварителен контрол” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началник на отдел “АРНПК ” на ДАРОК 
 

   

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 
 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 

 

 

 

7. Приключване на наблюдението на  

 качеството на документацията. 

8. Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

 

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Приложение 9.5.1.14 

Контролен лист – Разяснения по 
документация за участие в тръжна 

процедура   
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Име на ПРИОРИТЕТНА ОС  

Име на проект:  

 
Име на договора:  

 

Прогнозна стойност на 

договора: 
 

Възложител :  

 
КАК СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯ ЛИСТ:  

-      Кутиите  означават задължителни проверки за извършване 
 -      Всички лица, определени за извършване на проверки трябва, за всеки контрол, да отбелязват кутиите в 

колоната, отговаряща на тяхната съответна позиция 

-       Ако проверката е неотносима в даден случай, моля въведете N/A в кутийката за отбелязване 

-       Коментари / Забележки могат да бъдат добавени на последната страница на Контролния лист и трябва да се 

отбележат с хикс в колоната “Бележка №” 

-       Контролния лист трябва да бъде подписан  от извършващите контролите и от проверяващите 
 

 Подготовка на контролния лист и първоначален контрол  от инспектор  

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” : 

Подготовката е започнала на :   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ 

 
 

 

 

Контрол 

 

Точки за проверка 

Предварителен контрол 
 

 

Наблюдение 
I-ви контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

II-ри контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

Инспектор ПК Инспектор ПК Началник  

отдел 

АРНПК 

Бележка № 

Отговори на постъпили въпроси на кандидати 

1. Искането за разяснение  по решението, 

обявлението, поканата за потвържда-

ване на интерес, документацията за 
обществената поръчка и описателния 

документ е направено до 10 дни преди 

изтичане на срока за получаване на 

заявленията за участие и/или офертите, 

а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 
2 или при необходимост от спешно 

възлагане – до 7 дни.  

   

 

2. Разясненията на Възложителят по 

постъпилото искане е изготвено в 4-

дневен срок от получаване на искането, 

но не по-късно от 6 дни преди срока за 

получаване на заявления за участие 
и/или оферти, а когато срокът е 

съкратен по чл. 74, ал. 2 от ЗОП или 

поради необходимост от спешно 
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Контрол 

 

Точки за проверка 

Предварителен контрол 
 

 

Наблюдение 
I-ви контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

II-ри контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

възлагане – до 4 дни преди този срок. 

3. Отговорът на Възложителя с разяснения 

по документацията за участие в 

процедурата е адресиран до всички 

заинтересовани лица.  

   
 

4. В разяснението по документацията е 
спазено изискването да не се отбелязва 

лицето, отправило запитването 
   

 

5. Разясненията на Възложителя са в 

съответствие с Документацията за 

участие.  
   

 

6. Проекта на отговори  е съгласуван с 

длъжностните  лица по компетентност.    
 

 

 

Наблюдение : Началник отдел „АРНПК” на ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ/ ИНСТРУКЦИИ 

Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

9.  Приключване на контрол на качество на 

документацията. 

10.  Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.     

 

       

  Дата:                                       Час :      :       . 

 

Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

1. Приключване на наблюдението на  

 качеството на документацията. 

2. Предаване за наблюдение на 

документацията.           

 

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Инспектор  “Предварителен контрол” Инспектор   “Предварителен контрол” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началник на отдел “АРНПК” на ДАРОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 
Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Приложение 9.5.1.15 

Контролен лист – Разяснения по 
документация за участие в тръжна 

процедура  при възлагане на обществени 
поръчки на ниска стойност 
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Име на ПРИОРИТЕТНА ОС  

Име на проект:  

 
Име на договора :  

Прогнозна стойност на 

договора: 
 

Възложител :  

 
КАК СЕИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯ ЛИСТ::  

-      Кутиите  означават задължителни проверки за извършване 
 -      Всички лица, определени за извършване на проверки трябва, за всеки контрол, да отбелязват кутиите в 

колоната, отговаряща на тяхната съответна позиция 

-       Ако проверката е неотносима в даден случай, моля въведете N/A в кутийката за отбелязване 

-       Коментари / Забележки могат да бъдат добавени на последната страница на Контролния лист и трябва да се 

отбележат с хикс в колоната “Бележка №” 

-       Контролния лист трябва да бъде подписан  от извършващите контролите и от проверяващите 
 

 Подготовка на контролния лист и първоначален контрол  от инспектор  

“Предварителен контрол”  в отдел „АРНПК” : 

Подготовката е започнала на :   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ 

 
 

 

 

Контрол 

 

Точки за проверка 

Предварителен контрол 
 

 

Наблюдение I-ви контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

II-ри контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

Инспектор 

ПК 

Инспектор 

ПК 

Началник  

отдел 

АРНПК 

Бележка № 

Отговори на постъпили въпроси на кандидати 
 

1. Искането за разяснение  по условията 

на обществената поръчка е направено 

до 5 дни – при поръчки за доставки 

и/или услуги и в случаите на чл. 178, ал. 
3 от ЗОП, а при поръчки за строител-

ство – до 7 дни, преди изтича-нето на 

срока за получаване на оферти; (в 

случаите на чл.189 от ЗОП, направено 

до три дни преди изтичането на срока 
за получаване на оферти) 

   

 

2. Разясненията на Възложителят по 

постъпилото искане е изготвено в в срок 

до три дни от получаване на искането (в 

случаите на чл.189 от ЗОП, най-късно 

на следващия работен ден ) 

   

 

3. Отговорът на Възложителя с разяснения 
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Контрол 

 

Точки за проверка 

Предварителен контрол 
 

 

Наблюдение I-ви контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

II-ри контрол  

 на   

качеството 

на 

документите 

по документацията за участие в 
процедурата е адресиран до всички 

заинтересовани лица.  

4. В разяснението по документацията е 

спазено изискването да не се отбелязва 

лицето, отправило запитването 
   

 

5. Разясненията на Възложителя са в 

съответствие с Документацията за 
участие.  

   
 

6. Проекта на отговори  е съгласуван с 

длъжностните  лица по компетентност.    
 

 

 

   Първи контрол: Инспектор  “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
1. 

Първият контрол е  приключен на: 

Предаване  за одобрение на Втори контрол            

     

Дата:                                                                     

Час :      :       . 

  Втори контрол : Инспектор  “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
2. Предаване за проверка на качеството: 

 

 

Дата:                                       Час :      :       .          
 

 

 

 

Наблюдение : Началник отдел “АРНПК”   в  ДАРОК 
3. Наблюдението е извършено на :  

 

 

Дата:                                       Час :      :       .       

                

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ/ ИНСТРУКЦИИ 

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Инспектор  “Предварителен контрол” Инспектор   “Предварителен контрол” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началник на отдел “АРНПК” на ДАРОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 
 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Приложение 9.5.1.16 

Контролен лист – Проект на Заповед за 
комисия за избор на изпълнител 
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Име на приоритетна ос  
Име на проект:  

 
Име на договора :  
Прогнозна стойност на 

 договора : 
 

Възложител :  

 

 
 

КАК СЕ ПОПЪЛВА КОНТРОЛЕН ЛИСТ:  

-      Кутиите  означават задължителни проверки за извършване 
 -      Всички лица, определени за извършване на проверки трябва, за всеки контрол, да отбелязват кутиите в 

колоната, отговаряща на тяхната съответна позиция 

-       Ако проверката е неотносима в даден случай, моля въведете N/A в кутийката за отбелязване 

-       Коментари / Забележки могат да бъдат добавени на последната страница на Контролния лист и трябва да се 

отбележат с хикс в колоната “Бележка №” 

-       Контролния лист трябва да бъде подписан  от извършващите контролите и от проверяващите. 
 

 Подготовка  на контролния лист  и първоначален контрол от инспектор   

“ Предварителен контрол ” в отдел „АРНПК” 

Подготовката е започнала :   Дата: __ / __ / ___ в __ : __  

 

 

 

Контрол  

 

Точки за проверка 

Контрол и одобрение на 

качеството на документите 

Наблюдение  

I-ви контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

Бележка № 

Инспектор 

ПК 

Инспектор  

       ПК 

Началник  

отдел 

АРНПК 

1. Комисията се състои от нечетен брой членове?      

2. 

Посочен ли е председател на комисията ? 

Възложителят  възползвал ли се е от 

възможността да покани външно лице за 

председател на комисията? 

   

 

3. 

Предложени ли са  членове комисията? 

Членовете на комисията притежават ли 

професионална компетентност относима към 

предмета на поръчката?  

   

 

4. 
Участват ли  външни лица като членове на 

комисията?    
 

5. 
Осигурен е  външен експерт от списъка  по 

чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП?    
 

6. 
Предвидено ли е участие на наблюдатели в 

работата на комисията съгласно чл.232,ал.8 от    
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Контрол  

 

Точки за проверка 

Контрол и одобрение на 

качеството на документите 

Наблюдение  

I-ви контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

Бележка № 

Инспектор 

ПК 

Инспектор  

       ПК 

Началник  

отдел 

АРНПК 

ЗОП? 

7. 
В работата на ОК е включен  инспектор ПК  от 

отдел „АРНПК” на ДАРОК     

8. 

Приложени ли са към заповедта за комисия 

образци на декларации за запознаване с 

понятието нередност и измама, декларация по 

чл.57, параграф 2 от Регламент 966/12 и т.н.)?. 

   
 

9. 
Посочени са дата, час,  място за работа на 

Комисията.     
 

10. 

Възложителят  е определил място на съхранение 

на документите, свързани с обществената 

поръчка, до приключване работата на 

комисията?  

   

 

11. 

Възложителят  е определил срок за 

приключване работата на комисията ( чл.51, 

ал.1, т.2  от ППЗОП ) 
   

 

 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

1. 
Първият контрол е  приключен на: 

Предаване  за одобрение на Втори контрол                      

     

Дата:                                                                     

Час :      :       . 

  Втори контрол : Инспектор  “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

2. Предаване за проверка на качеството: 

 

 

Дата:                                       Час :      :       .         

 
 

 

Наблюдение : Началник на отдел “АРНПК” в ДАРОК 
3. Наблюдението е извършена на :  

 

 

 

 

Дата:                                       Час :      :       .       

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ/ ИНСТРУКЦИИ: 

 
Инспектор  “Предварителен контрол” Инспектор   “Предварителен контрол” 

 

 

 

 

Началник на отдел “АРНПК” в ДАРОК  

   

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 
№ Дата 

 

Име Коментари Подпис 

     

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Приложение 9.5.1.17 

Контролен лист – Протокол от дейността на 
Комисията за провеждане на процедурата за 

избор на изпълнител на обществената 
поръчка 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 

договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, която 

извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” 
или по друг подходящ начин. 

- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното квадратче 
се отбелязва N/A. 

-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и трябва 
се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор  

“Предварителен контрол”  в отдел „АРНПК”: 
Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 

 
КОНТРОЛ Контрол и 

одобрение на 

качеството на 

документите   

 

Наблюде

ние 
 

 

 

 

 I-ви контрол  
на  

качеството 
на 

документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 

 

 Въпроси за проверка 

 

Инспектор 
ПК  

Инспектор 
ПК 

Началник 
отдел  
АРНПК 

Бележка № 

А. Основни въпроси за проверка  

1. 
Има ли подписана Заповед за назначаване на 

Комисия за провеждане на процедурата за избор 

на изпълнител на обществената поръчка? 

    

2. 
Изборът на изпълнител извършен ли е от 

Комисията, назначена със Заповедта? 
    

3. 
Има ли наблюдатели участвали в работата  на 
комисията? 

    

4. 
Отварянето и оценяването на офертите 

извършено ли е от лицата изрично упоменати в 

заповедта за назначаване на комисията? 

    

5. 
Има ли изготвен Протокол/и за дейността на 

Комисията за провеждане на процедурата за 

избор на изпълнител? 

    

6. 
Протоколът/те от дейността на Комисията за 
провеждане на процедурата за избор на 

изпълнител подписани ли са от членовете на 
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КОНТРОЛ Контрол и 

одобрение на 

качеството на 

документите   

 

Наблюде

ние 
 

 

 

 

 I-ви контрол  
на  

качеството 
на 

документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 

 

Комисията? 

7. 
Спазeн ли е срокът за приключване на работата 
на комисията? 

    

8. 

Членовете на Комисията попълнили ли са 

декларациите по чл. 103, ал.2  от Закона за 

обществените поръчки и  и декларации за 

запознаване с понятието нередност и измама, 

декларация по чл.57, параграф 2 от Регламент 

966/12 и т.н.)? 

    

9. 
Има ли получени оферти в определения от 
възложителя срок? 

    

Б. Оценка на офертите 

10. 
 

Има ли опис на получените оферти? 
    

11. 
Комисията за провеждане на процедурата за 

избор на изпълнител отворила ли е офертите в 
указания в Заповедта срок? 

    

12. 

Спазен ли е реда при процедурите, които 

съдържат етап на преговори и са поканени 

няколко участника, поредността на провеждане на 

преговорите да се определя от чрез жребий? 

Присъствали ли са представители на поканените 

участници?/когато е приложимо/ 

    

13 

Комисията  провела ли е преговори с всеки от 
участниците поотделно? Придържала ли се е  

точно към първоначално определените условия и 

изисквания за изпълнение на поръчката?  

/когато е приложимо/ 

 

    

14. 

Комисията не е оповестявала  постигнатите 
договорености с участник пред останалите 

участници, освен с негово изрично съгласие. 

/когато е приложимо/ 

 

    

15. 

Комисията е провела преговорите с всеки от 

участниците по един и същи начин, включително 

като им е предоставяла еднаква информация и е 
задавала едни и същи въпроси.  

/когато е приложимо/ 

    

16. 

Комисията отворила ли е  по реда на тяхното 

постъпване запечатаните непрозрачни опаковки 

и оповестила ли  тяхното съдържание?  Когато е 

приложимо проверила ли е  за наличието на 
отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 
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КОНТРОЛ Контрол и 

одобрение на 

качеството на 

документите   

 

Наблюде

ние 
 

 

 

 

 I-ви контрол  
на  

качеството 
на 

документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 

 

ценови параметри"? Най-малко трима от 

членовете на комисията подписали ли са 

техническото предложение и плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри"? 

 

17. 

Комисията е предложила по един от 

присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани 

ценови параметри". 

    

18. Използвана ли е възможността на чл.104, ал.2 от 
ЗОП? При извършване на действията спазен ли е 

реда на чл.61 от ППЗОП? 

  
  

19. Техническото и ценовото предложение подписани 

ли са от най-малко трима от членовете на 

комисията и представители на присъстващите 

участници съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП? 

  

  

20. 

Има ли изготвен протокол с констатациите 
относно установените  липси, непълноти или 

несъответствия на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка или 

несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор? Изискано 

ли е допълнително представяне на нов ЕЕДОП 
и/или други документи? Представени ли са в 

срок? Използване ли е възможността по чл. 67, 

ал. 3 от ЗОП от кандидатите и участниците?  

    

21. 

Има ли  участници, които не могат да участват в 

процедурата, поради наличие на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1 , чл.55, ал. 1  от ЗОП? 
    

22. 

Предоставeна ли е информация и документи по 

чл.56 от ЗОП? Комисията прилагала  ли е 
действието на чл.56 от ЗОП? Мерките описани  

ли са в ЕЕДОП? 

    

23. 
Има ли участници,които не отговарят на 

изискванията за подбор? 
    

24. 
Има ли участници, които са представили оферти, 

които не отговарят на изискванията на чл. 47  

от ППЗОП? 

    

25. 
Правните основания за отстраняване на 
кандидатите посочени ли са?  

    

26. 
Фактическите основания за отстраняване на 

кандидатите подробно описани ли са? 
    

27. Според резултатите от оценяването, Комисията     
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КОНТРОЛ Контрол и 

одобрение на 

качеството на 

документите   

 

Наблюде

ние 
 

 

 

 

 I-ви контрол  
на  

качеството 
на 

документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 

 

не е предлагала за отстраняване  участници, 

които отговарят на изискванията на 

възложителя? 

28. 
Допуснатите до оценяване оферти отговарят ли 
на изискванията на възложителя според 

оценката на комисията?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    

29. 

Ако офертата на участник съдържа предложение 

с числово изражение, което подлежи на 

оценяване и е с 20 % по-благоприятно от 

средната стойност  на  предложенията на 

останалите участници по същия показател за 
оценка,  Комисията спазила ли е реда предвиден 

в чл. 72 от ЗОП? 

    

30. 
Приложен ли е правилно и безпристрастно 

критерия за оценка и начина за оценка?  

 

    

31. 
Приложен ли е критерия за оценка и начина за 

оценка без да бъдат променяни, така както са 
включени в Документацията за участие? 

    

32. 
Дали точките за оценяване са правилно 

пресметнати за всички участници, съгласно 

посочения начин за определяне на оценка? 

    

 

33. 
 

 

Пликовете  с надпис "Предлагани ценови 

параметри" не са отваряни преди да завърши 
техническата оценка? /с изключение на 

действията при чл.104, ал.2 от ЗОП?/  

    

34. 
При оценката на офертите спазен ли е принципа 

на публичност и прозрачност? 
    

35. 
При оценката на офертите спазен ли е принципа 

на свободна и лоялна конкуренция? 
    

36. 
При оценката на офертите спазен ли е принципа 

на равнопоставеност и недопускане на 
дискриминация? 

    

37. 
Проверена ли е предложената цена за 

аритметични грешки? 
    

38. 
Изготвен ли е протокол за оценка по обявените 

критерии преди отваряне на плика с надпис  

„Предлагани ценови параметри”?  

    

39. 
Уведомени ли са надлежно участниците за 

мястото деня и часа за отваряне на плика с 
надпис  „Предлагани ценови параметри”? 

    

40. 
Исканията на Комисията за разяснения по 

офертата относими ли са към оценката? 
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КОНТРОЛ Контрол и 

одобрение на 

качеството на 

документите   

 

Наблюде

ние 
 

 

 

 

 I-ви контрол  
на  

качеството 
на 

документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 

 

В. 
Доклад от дейността на Комисията за провеждане на процедурата за избор на 

изпълнител на обществената поръчка  

41. 
Докладът  от дейността на Комисията за 

провеждане на процедурата за избор на 

изпълнител съдържа ли оценка на офертите? 

   
 

42. 

Докладът от дейността на Комисията за 
провеждане на процедурата за избор на 

изпълнител съдържа ли обосновка (мотивировка) 

на оценката на офертите? 

   

 

43. 

Направеното класиране на участниците, чиито 

оферти са допуснати до разглеждане и оценяване 

съгласно критериите за оценка? Посочени ли са 

мотивите за отстраняване на недопуснатите 
оферти? 

   

 

44. 

Докладът от дейността на Комисията за 

провеждане на процедурата за избор на 

изпълнител съдържа ли предложение до 

възложителя за определяне на изпълнител на 

обществената поръчка? 

   

 

45. 

Представено ли е становище на 
консултанти/наблюдатели в случай, че такива са 

участвали в работата на комисията за 

провеждане на процедурата? 

   

 

46. 
Описание на представените мостри и/или снимки, 

когато е приложимо;  
   

 

47. Съдържа ли дата на съставяне ?     

48. 
Докладът на комисията подписан ли е от всички 

членове? 
   

 

49. 

Към доклада  приложени ли са  всички 

документи, изготвени в хода на работа на 

комисията като протоколи, оценителни таблици, 

мотивите за особените мнения и др? 

   

 

Г. 
Доклад от дейността на Комисията за провеждане на процедурата за избор на 

изпълнител за процедури по договаряне  

50. 
Направените предложения и постигнатите 

договорености с всеки участник отразени ли са в 
отделен протокол? 

   
 

51. 

Протоколите с направените предложения и 

постигнатите договорености подписани ли са от 

членовете на комисията и от конкретния 

участник? 

   

 

53. 
Протоколите с направените предложения и 

постигнатите договорености с всеки участник 
приложени ли са към Доклада от дейността на 
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качеството 
на 

документите 

 

Комисията за провеждане на процедурата за 

избор на изпълнител? 

54. 

Докладът от дейността на Комисията за 

провеждане на процедурата за избор на 
изпълнител съдържа ли класиране на 

участниците? 

   

 

55. 

Докладът от дейността на Комисията за 

провеждане на процедурата за избор на 

изпълнител съдържа ли обосновка (мотивировка) 

на класирането на участниците? 

   

 

56. 

Докладът от дейността на Комисията за 

провеждане на процедурата за избор на 
изпълнител съдържа ли предложение до 

възложителя за определяне на изпълнител на 

обществената поръчка ? 

   

 

  57. Съдържа ли дата на съставяне ?     

58. 
Докладът на комисията подписан ли е от всички 
членове ? 

   
 

 

 

Наблюдение : Началник отдел “ АРНПК ” на ДАРОК 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол”  в отдел „ АРНПК“ 

1. Приключване на контрол на качество на 

документацията. 

2.  Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

   Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол”  в отдел „ АРНПК ” 

3. Приключване на наблюдението на  

 качеството на документацията. 

4. Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Наблюдение : Началник отдел “ АРНПК ” на ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

 
БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор  “ПК” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Началник отдел “ АРНПК ” на ДАРОК 

 

 

 
БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 
 

Име / Позиция  / Подпис  
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ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Приложение 9.5.1.18 

Контролен лист – Проект на Решение за 
класиране на участниците и за определяне 
на изпълнител на обществената поръчка 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 

договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, която 

извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” 
или по друг подходящ начин. 

- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното квадратче 
се отбелязва N/A. 

-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и трябва 
се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор  

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 

Подготовката е започнала на:  Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 

 

КОНТРОЛ 

Контрол и одобрение на 
качеството на 
документите 

Наблюдение  I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

 Въпроси за проверка 
Инспектор   

“ПК” 

Инспектор  

    “ПК” 

Началник 

отдел АРНПК 
Бележка № 

I.          Решение за класиране на участниците и за определяне на изпълнител на обществената поръчка 
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КОНТРОЛ 

Контрол и одобрение на 

качеството на 
документите 

Наблюдение  I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

 Въпроси за проверка 
Инспектор   

“ПК” 

Инспектор  

    “ПК” 

Началник 

отдел АРНПК 
Бележка № 

1.  Решението съдържа ли всички задължителни реквизити както 

следва? 

o данни за възложителя;  

o правно основание за издаването му – чл.106, 

ал. 6 или 181, ал.6 от ЗОП и/или  протокол на комисията 

за провеждане на процедурата /номер и дата/;  

o номер и дата на решението за откриване на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка;  

o отстранените участници и мотивите за 

тяхното отстраняване, включително свързаните с 

неприемането на оферти съгласно чл. 72 – когато е 

приложимо;  

o класиране в низходящ ред на всички 

участници, чиито оферти са били оценени от комисията 

за провеждане на процедурата;  

o определяне на участника, получил най- висока 

оценка при прилагане на предварително обявените от 

възложителя условия и избрания критерий за възлагане  

за класиран на първо място и  за изпълнител на 

обществената поръчка, наименованието на 

подизпълнителя и дела от договора за поръчка или 

рамковото споразумение, който той ще изпълнява, когато 

е приложимо; 

o установените конфликти на интереси по 

отношение на кандидатите или участниците и взетите 

мерки – когато е приложимо; 

o орган и срок за обжалване;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.  В случай, че обществената поръчка е с обособени позиции: 

o отразено ли е класирането на участниците по 

всяка позиция; 

o отразено ли е отстраняването на участници за 

всяка позиция както и мотивите за това? 
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КОНТРОЛ 

Контрол и одобрение на 

качеството на 
документите 

Наблюдение  I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

 Въпроси за проверка 
Инспектор   

“ПК” 

Инспектор  

    “ПК” 

Началник 

отдел АРНПК 
Бележка № 

3.  При издаване на решението за класиране на участниците и 

определяне на изпълнител, Възложителят придържал ли се е 

към протокола от работата на комисията както по отношение 

на класирането на участниците, така и по отношение на 

предложенията за отстраняване на участници? 

      
  

 

 

 

4. Спазен ли е срока от 5 работни  дни за изготвяне на Решението 

при протокол от предварителен подбор? 
      

  

 

5. 

 

Спазен ли е срока от 10 дни за изготвяне на Решението? 

       
  

 
 

 

 

Наблюдение: Началник отдел “АРНПК” в ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

   Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

1. Приключване на наблюдението на  

 качеството на документацията. 

2. Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

 

 
 

 

 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор “ПК” 

  

Началник отдел “АРНПК” в ДАРОК 

 

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 
 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и 

др. от вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Приложение 9.5.1.19 

Контролен лист – Възлагане на обществени 
поръчки на ниска стойност-публично 

състезание         
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 
договора: 

 

Възложител:  

 

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат 

извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 

която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която 
отговаря на позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака 
“х” или знак “v” или по друг подходящ начин. 

- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 

-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната 
“Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор   

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 

Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 
КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюден
ие 

 

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор  
ПК 

Инспектор      
      ПК 

Начал-

ник 
отдел 

АРНПК 

Бележка 
№ 

А. Основни въпроси за проверка  

1. 

Приложени ли са Решението за откриване и 

Обявлението? Приложени ли са всички образци 

(на оферта, на декларации, декларации за 

запознаване с понятието нередност и измама, 
декларация по чл.57, параграф 2 от Регламент 

966/12 и т.н.)? 

  

  

2. 
Проектът, по който се провежда процедурата, 

фигурира ли в годишната инвестиционна 

програма на АПИ? 
  

  

3. 
Поръчката е включена в плана за обществени     

поръчки;     

4. 
Поръчката е включена в предварителното 

обявление по чл. 23, ал.1, т. 1 от ЗОП;     
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюден
ие 

 

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

5. 
Извършен ли е анализ на ползите и разходите от 

съответния проект, когато е приложимо;     

6. 

Извършени ли са необходимите предпроектни 

(прединвестиционни) проучвания, включително 

когато е приложимо със съответните 

експлоатационни дружества (ВиК, 

електроснабдителни дружества, НЕК, БТК, 
напоителни системи, НКЖИ, МОСВ, общини и 

други институции), когато е приложимо? 

  

  

7. 

Придобити ли са  терените, необходими за 

реализиране на инвестиционния проект и 

завършени необходимите отчуждителни 

процедури; когато е приложимо? 

  

  

8. 
Променен ли е статута на земята, върху която ще 
се реализира инвестиционния проект?     

9. 

Извършена ли е оценка за въздействие върху 

околната среда в съответствие с нормативните 
изисквания и дали същата е валидна към 

момента? 

  

  

10. 
Извършени ли са необходимите технически 

проучвания, когато е приложимо?     

11. 
Извършени ли са необходимите геоложки 

проучвания, когато е приложимо?     

12. 
Извършени ли са необходимите археологични 

проучвания, когато е приложимо?     

13. Изготвен е доклад за съответствие?  
    

14. Налице ли е  технически проект? 
    

15. 
Издадено ли е  необходимото разрешително, 

когато е приложимо?     

16.  
Решението за откриване изготвено ли е по 

образец на АОП?   
 

 

17. 
Обявлението изготвено ли е по образеца на 

АОП?   
 

 

18. 
Обявлението съдържа ли информацията, 

съгласно  изискванията на чл.178, ал.1 от ЗОП?     

19. 
Правилно ли е посочен обекта на поръчката, 

прогнозната стойност и източника на 

финансиране? 
    

20. 
Кратко описание на предмета на поръчката, 
когато е приложимо-и количество или обем?     
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюден
ие 

 

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

21. 
Правилна ли е информацията за обособени 

позиции?/когато е приложимо/     

22. 
Правилно ли са посочени изискванията към 

участниците и критериите за подбор?     

23. 
Посоченият срок за получаване на оферти 

съответства ли на  законовия срок, съгласно 

чл.178, ал.2 и ал.3 от ЗОП? 
    

24. 

В обявлението посочени ли са критериите за 

възлагане и има ли определени показатели за  

комплексна оценка съгласно чл.70, ал 2 и ал.3 

от ЗОП? 

   
 

25. 
Посочена ли е допълнителна информация и 

други изисквания към изпълнението на 

поръчката? 
   

 

26. 
В обявлението и условията за участие посочени 
ли са изисквания за съдържание на офертата 

съгласно ЗОП? 
   

 

27. 
В обявлението и условията за участие посочени 

ли са реда и начин за подаване на офертата ?    
 

28. 
В обявлението посочени ли са дата, час и място 

на отваряне на офертите?    
 

29. 
Посочен ли е орган отговорен за  процедурите 
по обжалване?    

 

Б.     Условия за участие в процедурата 

  30. 

Правилно ли е описан предмета на поръчката? 

Правилна ли е информацията за обособени 

позиции? 
    

31. 

Административните изисквания отговарят ли на 

тези от обявлението и на ЗОП?     

32. 

Ясно ли са посочени условията за участие и за 
отстраняване и съответстват ли на изискванията 

на ЗОП? 
    

33. 

Икономическите и финансовите изисквания 

отговарят ли на посочените в обявлението и 

съответстват ли на същността и сложността на 

поръчката? 

    

34. 

Техническите и професионални изисквания 
отговарят ли на посочените в обявлението и 

относими ли са   към същността и сложността на 

поръчката? 

    

35. 

Ясно ли са посочени начините и средствата за 

комуникация по време на процедурата и  

съответстват ли на изискванията на ЗОП? 
    

36. 
В Условията за участие  фигурират ли ясни 
указания за изготвяне на офертата и начина на     
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюден
ие 

 

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

представянето й? 

37. 

Описан ли е начина за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите и съответства ли на 

изискванията на ЗОП? 
    

38. 

Описани ли са начините за приключване на 
процедурата: сключване на договор или 

прекратяване на процедурата и съответстват ли 

на изискванията на ЗОП? 

    

39. 
Срокът на валидност на офертите отговаря ли на 

посочения в обявлението?     

40. 

Размера  и срока на валидност на гаранцията за 

изпълнение отговаря ли на изискванията на 
ЗОП? 

    

41. 

Правилно ли е посочена валутата, в която ще се 

оферира и ще се сключи договора за обществена 

поръчка и начина на остойностяване? 
    

42. 

Правилно ли е посочен срокът за подаване на 

оферти и съобразен ли е той със ЗОП и 

обявлението за обществената поръчка? 
    

43. 
Правилно ли са посочени мястото и датата на 
отварянето на оферти?     

44. 

Правилно ли е посочен критерия за оценка на 

офертите и съобразен ли е той с посоченото в 

обявлението за обществената поръчка и 

изискванията на ЗОП? 

 

    

45. 
Посочена ли е методиката на оценяване и 
съобразена ли е тя с изискванията на ЗОП ?     

46. 

При формулиране на изискванията към 

участниците и методиката за оценка взето ли е 

под внимание разделянето на изискванията към 

участниците от оценката на предложенията за 

изпълнение на поръчката? 

    

 В.          Образци и приложения към документацията по процедурата 
 

47. 
Попълнена ли е правилно информацията в 

приложените образци за участие?     

48. 
В приложения образец на договор ясно ли е 

дефиниран предмета?     

49. 

В приложения образец на предвидено ли е 
задължение за изпълнителя да сключи договор за 

подизпълнение? 
    

50. 
В приложения образец на договор указано ли е 

ясно  условието за влизане в сила на договора     
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюден
ие 

 

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

след одобряване на финансирането по проекта 

от страна на УО/ЕК или по инициатива на 

Възложителя? 

51. 

В приложения образец на договор предвидено ли 

е ясно да бъде посочен срока на изпълнение на 

договора и начало на изпълнението? 
    

52. 

В приложения образец на договор предвидено ли 
е ясно да бъде посочена цена по договора, начин 

и срокове на плащане? 
    

53. 

В приложения образец на договор фигурира ли 

извършването на непредвидени работи и начина 

за тяхното приемане и плащане? 
    

54. 
В приложения образец на договор предвидени ли 

са правата и задълженията на страните?       

55. 

Предвидена и дефинирана ли е ролята на 
консултант/независим строителен надзор (при 

договори за строителство)?   
    

56. 

В приложения образец на договор предвидени ли 

са ангажименти на Изпълнителя за осигуряване 

на публичност? 
    

57. 

В приложения образец на договор фигурират ли 

ясни формулировки за доклади и осъществяване 
на проверки по изпълнението? 

    

58. 

В приложения образец на договор фигурират ли 

ясни формулировки за гаранции и застраховки 

по договора? 
    

59. 

В приложения образец на договор указани ли са 

условията за промяна на договора и 

съответстват ли на ЗОП, чл. 116? 
    

60. 
В приложения образец на договор формулирани 
ли са гаранционни срокове?     

61. 
В приложения образец на договор предвидени ли 

са неустойки и отговорности?     

62. 

В приложения образец на договор предвидени ли 

са условия за прекратяване и разваляне на 

договора? 
    

63. 
Приложеният образец на оферта съобразен ли е с 

обявлението и указанията за участие ?     

64. 

Приложена ли е техническа документация 
(количествено-стойностни сметки и чертежи) ? 

(при строителство) 
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Наблюдение : Началник отдел „ АРНПК“  в ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 
 

 

 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор  “ПК” 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

 

1.  Приключване на контрол на качество на 

документацията. 

2.  Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

   Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

1. 1. Приключване на наблюдението на  

 качеството на документацията. 

2. Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Началник отдел АРНПК в ДАРОК 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 

 
 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

 

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Приложение 9.5.1.20 

Контролен лист – Възлагане на обществени 
поръчки на ниска стойност-събиране на 

оферти с обява 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  

Име на договора:  

Прогнозна стойност на договора:  

Възложител:  

 

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, която 

извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” 
или по друг подходящ начин. 

- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното квадратче 
се отбелязва N/A. 

-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и трябва 
се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор   

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 
Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 
КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите  

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор   
     ПК  

Инспектор   
     ПК 

Началник 
отдел 

АРНПК 

Бележка № 

1. 
Стойността на обществената поръчка е по 

чл.20, ал.3 от ЗОП?    
 

2. 
Обявата за събиране на оферти изготвена ли е 

по образеца на АОП?   
  

3. 
Обявата за събиране на оферти  съдържа ли 

информацията, съгласно  изискванията на 

приложение №20 към чл.187, ал.1 от ЗОП?? 
    

4. 

Обявата за събиране на оферти е за поръчки, 

които попадат в обхвата на списъка по чл. 12, 

ал.1, т.1 от ЗОП и чиято стойност изисква 
възлагане чрез публично състезание, когато 

поръчката се запази и се възложи на 

специализирани предприятия или кооперации 

на хора с увреждания или на стопански 

субекти, чиято основна цел е социалното и 

професионалното интегриране на хора с 
увреждания или хора в неравностойно 

положение? 
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите  

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

5. 

Посочени ли са условията на които следва до 

отговарят участниците ,включително 

изискванията за финансови и икономически 

условия, технически възможности и 

квалификация ,когато е приложимо? 

  
  

5. 

Подготвени ли са за публикуване  с обявата 
техническите спецификации и всяка друга 

информация, свързана с изпълнението на 

поръчката, когато е приложимо? 

  
  

6. 
Посочени ли са обособени позиции, когато е 

приложимо?     

7. 
Посоченият срок за публичен достъп до 

обявата съответства ли на законовия срок, 
съгласно чл.188, ал.1 от ЗОП? 

    

8. 
Посочени ли са критерия за възлагане, 

включително показателите за оценка и 

тяхната тежест? 
   

 

9. 
Посочени ли са изисквания за съдържание на 

офертата и съобразени ли са с изискванията 

на ЗОП? 
   

 

10. 
Посочени ли са реда и начин за подаване на 
офертата ?    

 

11. Посочен ли е срока на валидност на офертите 
    

12. 
Посочен ли е начина за разглеждане и оценка 
на получените оферти? 

 
   

 

 

 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

 

 

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Наблюдение : Началник отдел „ АРНПК“  в ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор  “ПК” 

  

Началник отдел АРНПК в ДАРОК 

 

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. 

от вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

 

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 

   Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

3. Приключване на наблюдението на  

 качеството на документацията. 

4. Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Приложение 9.5.1.21 

Контролен лист – Възлагане на обществени 
поръчки на ниска стойност-пряко 

договаряне         
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 
договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат 

извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 

която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която 
отговаря на позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака 
“х” или знак “v” или по друг подходящ начин. 

- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 

-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната 
“Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор 

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 
Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 
КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  качеството 
на 

документите 
  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор   

       ПК  

Инспектор   

      ПК 

Началник 

отдел 
АРНПК 

Бележка

№ 

1. 
Приложени ли са Решението, поканата,  

всички образци и приложения?     

2.  
Решението за откриване изготвено ли е по 

образец на АОП?    
 

3. 
Посочени ли са основанията за 

провеждане на процедурата съгласно чл. 

182, ал.1 от ЗОП? 
   

 

4. 
Предвидено ли е използването на чл.182, 
ал.1, т.3 от ЗОП?        

5. 

Посочено ли е, че стойността на 

обществената поръчка е за услуги по 

приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, 

ал. 2, т. 2. От ЗОП? 

    
  

 

 

 

Покана за договаряне 

5. 
Посочени ли са предмет на поръчката, 
включително количество и/или обем и     
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  качеството 
на 

документите 
  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

описание на обособените позиции, ако 

има такива? 

5. 
Посочени ли са място и дата за 

провеждане на преговорите?     

6 

Спазено ли е изискването на чл.182, ал.3 

от ЗОП, на преговорите да се канят 

всички лица, предлагащи стоки и услуги 
на цени, по-ниски от пазарните? 

  
  

7. 
Посоченият срок за получаване на оферти 

е достатъчен и съответства на ЗОП.     

8. 

Посочени ли са адреса, на който трябва да 

бъдат изпратени офертите, и езика или 

езиците, на които трябва да бъдат 

изготвени офертите?  

   
 

9. 
В поканата посочени ли   изискванията на 
Възложителя?     

 

10. 

В поканата посочени ли са критерия за 

възлагане на поръчката, а когато е 

приложимо - и показателите за 

комплексна оценка с тяхната 
относителната тежест, а когато това е 

обективно невъзможно, подредени по 

важност в низходящ ред, както и 

методиката за комплексна оценка на 

офертите?   

   

 

11. 

В поканата посочени  ли са условията за 

участие, документите, в т.ч. сертификати, 
които трябва да бъдат представени за 

доказване и допълване на посочените в 

ЕЕДОП обстоятелства и информация? 

Приложени ли са всички образци (на 

оферта, на декларации, декларации за 
запознаване с понятието нередност и 

измама, декларация по чл.57, параграф 2 

от Регламент 966/12 и т.н.)? 

   

 

12. 
Посочен ли е начина за разглеждане и 

оценка на получените оферти?    
 

 

 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
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Наблюдение : Началник отдел „ АРНПК“ в ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор  “ПК” 

  

Началник отдел АРНПК в ДАРОК 

 

 

 

БЕЛЕЖКА: 
 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 

Контролния лист. 

 

 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

   Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

1. Приключване на наблюдението на  

 качеството на документацията. 

2. Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Приложение 9.5.1.22 

Контролен лист – Възлагане на обществени 
поръчки на ниска стойност – покана до 

определени лица 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 
договора: 

 

Възложител:  

 

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат 

извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 

която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която 
отговаря на позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака 
“х” или знак “v” или по друг подходящ начин. 

- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 

-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната 
“Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор   

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 

Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 

 
КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор   

      ПК  

Инспектор   

     ПК 

Началник 

отдел 

АРНПК 

Бележка  

     № 

1. 
Поканата се изготвя на основание чл.191, ал.1 
т.1 от ЗОП?    

 

2. 

Поканата за събиране на оферти  съдържа ли 
необходимата информация, съгласно  

изискванията на ЗОП? Приложени ли са 

всички образци и декларации, декларации за 

запознаване с понятието нередност и измама, 

декларация по чл.57, параграф 2 от Регламент 

966/12 и т.н.)? 

  

  

3. 
Предвидено ли е използването на чл.191, ал.1, 
т.7 от ЗОП?    

  

4. 

Посочени ли са условията на които следва до 
отговарят участниците, включително 

изискванията за финансови и икономически 

условия, технически възможности и 
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

квалификация, когато е приложимо? 

5. 

Поканата съдържа ли технически 

спецификации и всяка друга информация, 

свързана с изпълнението на поръчката, когато 
е приложимо? 

  
  

6. 
Посочени ли са обособени позиции, когато е 

приложимо?     

7. 
Посочени ли са Критерия за възлагане, 

включително показателите за оценка и 

тяхната тежест? 
    

8. 
Посочени ли са изисквания за съдържание на 

офертата?     

9.. 
Посочени ли са реда и начин за подаване на 
офертата?     

10. 
Посочен ли е срока на валидност на 

офертите?     

11. 
Посочен ли е начина за разглеждане на 

получените оферти?     

 

 

 

Наблюдение : Началник отдел  „АРНПК“ в ДАРОК 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

   Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

5. Приключване на наблюдението на  

 качеството на документацията. 

6. Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Наблюдение : Началник отдел  „АРНПК“ в ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор  “ПК” 

  

Началник отдел АРНПК 

 

 

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 

Контролния лист. 

 
 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

 

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Приложение 9.5.1.23 

Контролен лист – Документация за 
обществена поръчка–електронен търг     
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 
договора: 

 

Възложител:  

 

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат 

извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 

която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която 
отговаря на позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака 
“х” или знак “v” или по друг подходящ начин. 

- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 

-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната 
“Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор   

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 

Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 
КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  качеството 
на 

документите 
  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор  

ПК  

Инспектор  

ПК 

Началник 

отдел 
АРНПК 

Бележка

№ 

1. 
Приложени ли са Решението за откриване и 

Обявлението?     

2. 
Решението за откриване изготвено ли е по 

образец на АОП?     

3.  
Обявлението за откриване изготвено ли е по 

образец на АОП?    
 

4. 

Посочено ли е правното основание за 

провеждане на електронен търг в 

обявлението, с което се оповестява 
откриването на процедурата, или в 

поканата за потвърждаване на интерес –

чл.89 и чл.90 от ЗОП? 

   

 

5. 
Спазено ли е изискването на чл. 89, ал.3 от 

ЗОП?      

6. 
Посочено ли е, че не могат да бъдат обект 

на електронен търг обществени поръчки за     
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  качеството 
на 

документите 
  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

услуги и строителство, които имат за 

предмет интелектуална дейност, 

включително дейности по проектиране на 

строителни обекти, и които не подлежат на 

автоматична оценка с електронни 
средства? 

7. 
Електронния търг се провежда при  

възлагане на обществена поръчка в 

рамките на ДСП. 
  

  

8. 

Посочен ли е вида на процедурата която се 

провежда чрез електронен търг - открита 

процедура, ограничена процедура, 
състезателна процедура с договаряне или 

вътрешен конкурентен избор при рамково 

споразумение?  

  

  

 Документация за участие     

9. 

Приложени ли са всички образци (на 

оферта, на декларации и т.н.)? Посочени ли 
са  документите, в т.ч. сертификати, които 

трябва да бъдат представени за доказване 

и допълване на посочените в ЕЕДОП 

обстоятелства и информация? Приложени 

ли са декларации за запознаване с 
понятието нередност и измама, декларация 

по чл.57, параграф 2 от Регламент 966/12 и 

т.н.)? 

   

 

10. 

Посочени ли са условията на които следва 

до отговарят участниците, включително 

изискванията за финансови и 

икономически условия, технически 
възможности и квалификация, когато е 

приложимо? 

  

  

11. 

Посочени ли са  техническите 

спецификации и всяка друга информация, 

свързана с изпълнението на поръчката, 

когато е приложимо? 

  
  

12. 
Правилна ли е информацията за обособени 
позиции?     

13. 

Посочено ли е, че показателите за оценка на 

офертите, които ще бъдат предмет на 

електронен търг, трябва да са  количествено 

определими и могат да се изразят в цифри 

или в проценти? 

  
  

14. 

Посочена ли е стъпката, мерната единица и 

други технически параметри, свързани с 
автоматичното подаване и оценяване на 

офертите, а когато е приложимо – 
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  качеството 
на 

документите 
  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

минимални и/или максимални стойности 

на показателите, които могат да бъдат 

предлагани? 

 

15. 

Посочена ли е информацията, която ще 

бъде предоставена на участниците в хода 
на електронния търг, и когато е необходимо 

– кога ще им бъде предоставена? 
  

  

16. 
Посочена ли информацията, свързана с 

реда за провеждане на електронния търг? 

 
  

  

17. 
Посочени ли са условията, при които 

участниците могат да подават нови 

предложения? 
    

18. 

Посочена ли е информацията, свързана с 
използваното електронно оборудване, както 

и редът, условията и техническите 

изисквания за свързване? 

 

  
  

19. 
Посочени и езика или езиците, на които 

трябва да бъдат изготвени офертите? 
 

   
 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

 

 

   Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Наблюдение : Началник отдел „АРНПК „ в ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор  “ПК” 

  

Началник отдел АРНПК 

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 

съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 
 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист 

 

 

7. Приключване на наблюдението на  

 качеството на документацията. 

8. Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Приложение 9.5.1.24 

Контролен лист – Покана за подаване на 
оферта–електронен търг 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 

договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, която 

извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или 
по друг подходящ начин. 

- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното квадратче се 
отбелязва N/A. 

-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и трябва 
се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор 

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 

Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 
 

 
КОНТРОЛ 

 
 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор 

ПК  

Инспектор 

ПК 

Началник 

на отдел 
АРНПК  

Бележка

№ 

А. Основни въпроси за проверка  

1. 
Подадени ли са заявление за участие в 

електроннния търг?      

2.  

Комисията за провеждане на процедурата 
извършила ли е първоначална оценка на 

офертите в съответствие с избрания критерий 

за възлагане  съгласно изискванията на 

Възложителя? 

    

3. 
Има ли издадено Решение на Възложителя 

относно кандидатите, които ще бъдат 
поканени да представят оферта? 

    

Б.  Покана за подаване на оферта 

4.  
Поканата изготвена ли е съгласно 

изискванията на ЗОП?     

5. 
Посочено ли е, че поканата се изпраща чрез 

електронни средства?     

6. 
Предвидено ли поканата да съдържа 
информация за резултата от първоначалната 

оценка на всяка оферта, реда за свързване към 
    



          
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 
9.5.1.24 

Контролен лист – Покана за подаване на оферта–

електронен търг 
Версия:  2 Дата:  Януари 2017 г.  

 

450 

 

КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

използваното електронно оборудване,дата и 

час за начало на електронния търг и начина на 

приключване на електронния търг? 

7. 

Предвидено ли е, че офертите за конкретната 

поръчка да бъдат представени под формата на 

електронен каталог съгласно изискванията на 
чл.92 от ЗОП? 

    

8. 
Изискванията за подготовката и 

представянето на офертата отговарят ли на 

ЗОП? 
    

В.      Документация за подготовка на офертите 

9. Приложени ли са техническите спецификации? 
    

10. 

Приложени ли са всички образци (на оферта и 

декларации, декларации за запознаване с 

понятието нередност и измама, декларация по 
чл.57, параграф 2 от Регламент 966/12 и т.н.)? 

Посочени ли са  документите, в т.ч. 

сертификати, които трябва да бъдат 

представени за доказване и допълване на 

посочените в ЕЕДОП обстоятелства и 
информация? 

    

  11. 

Попълнена ли е информацията в приложените 

образци на заявлението за участие, 

административните сведения и декларациите? 
    

Г.       Условия за подаване на офертите 

12. 
Правилно ли е описан предмета на поръчката? 

    

13. 

Електронният търг може да се проведе на 
последователни етапи, като на всеки етап 

може да се обявява броят на участниците. 
    

14. 

Ясно ли са посочени условията за участие и за 

отстраняване и съответстват ли на 

изискванията на ЗОП? Посочен ли е начина на 

проключване на електронния търг? 

    

15. 

Срокът на валидност на офертите отговаря ли 
на посочения в обявлението и съответства ли 

на същността и сложността на поръчката? 
    

16. 

Посочена ли е валутата, в която ще се оферира 

и ще се сключи договора за обществена 

поръчка? 
    

17. 

Посочен ли е срокът за подаване на оферти и 

съобразен ли е той със ЗОП? Посочено ли е ,че 
Електронният търг не може да започне по-рано 

от два работни дни след датата на изпращане 

на поканите? 
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  на  
качеството на 
документите 

II-ри контрол на  
качеството на 
документите 

18. 

Посочено ли е, че  провеждането на 

електронния търг се организира по начин, 

който дава възможност на всеки участник да 

определи относителното си място в 

класирането във всеки момент? 

    

19. 

Предвидено ли е в поканата, на участниците 
може да се предостави информация за 

предложени в хода на търга цени или 

стойности от другите участници? 

    

20. 
Размера на гаранцията за изпълнение отговаря 

ли на изискванията на ЗОП и на Възложителя?     

21. 

Посочено ли е, че когато критерият за 

възлагане е оптимално съотношение 
качество/цена, поканата съдържа и 

математическата формула, приложимите 

показатели, тяхната тежест и мерните 

единици? Когато са предвидени варианти, за 

всеки от тях се изготвена ли е отделна 

формула? 

    

 

 

 

 

Наблюдение : Началник отдел  „АРНПК” в ДАРОК 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

 

Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
 

1. Приключване на наблюдение на  качеството 

 на документацията. 

2. Предаване за наблюдение на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Наблюдение : Началник отдел  „АРНПК” в ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор   “ПК” 

  

Началник на Отдел „АРНПК” в ДАРОК  

  

 

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 
 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист 

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Приложение 9.5.1.25 

Контролен лист – Протокол от дейността на 
комисията  за избор на изпълнител при 
възлагане на обществени поръчки чрез 

събиране на оферти с обява 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 
договора: 

 

Възложител:  

 

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат 

извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 

която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която 
отговаря на позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака 

“х” или знак “v” или по друг подходящ начин. 
- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 

квадратче се отбелязва N/A. 
-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 

трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната 
“Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор  

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 

Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 
КОНТРОЛ 

 
 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюде
ние 

 

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  качеството 
на 

документите 
  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор 

ПК  

Инспектор   

ПК 

Начал-

ник 
отдел 

АРНПК 

Бележка

№ 

А. Основни въпроси за проверка  

1. 
Има ли публикувана покана в Профила на 

купувача?   
  

2. 
 

Има ли назначена от възложителя комисия за 

получаването, разглеждането и оценката на 

офертите? 
    

3. 
Изборът на изпълнител извършен ли е от 
назначената комисия?     

4. 

Членовете на Комисията попълнили ли са 

декларациите по чл. 103, ал.2  от Закона за 

обществените поръчки и  и декларации за 

запознаване с понятието нередност и 

измама, декларация по чл.57, параграф 2 от 

Регламент 966/12 и т.н.)? 
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КОНТРОЛ 

 

 
 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюде
ние 

 
 
 

 

 
I-ви контрол  

на  качеството 
на 

документите 
  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

5. 
Има ли изготвен Протокол от дейността на 
комисията за провеждане  на обществената 

поръчка за избор на изпълнител? 
    

6. 
Протоколът от дейността на комисията е  

подписан от всички членове?    
 

Б. Оценка на офертите 

7. 
Има ли получени оферти в срока, определен 

в  поканата за събиране на оферти?     

8. 
Комисията  отворила ли  е офертите в 
указания в Поканата срок при спазване на 

изискванията на чл. 97 от ППЗОП? 
    

9. 
При отварянето на офертите комисията 

обявила ли е ценовите предложения?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10. 
Представени ли са от участниците 

декларации по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП?     

11. 
Приложени ли са правилно и безпристрастно 

критериите за възлагане, показателите  за 
оценка, включително тяхната тежест? 

    

12. 
При оценката на офертите спазен ли е 

принципа на публичност и прозрачност?     

13. 
При оценката на офертите спазен ли е 

принципа на свободна и лоялна 

конкуренция? 
    

14. 
При оценката на офертите спазен ли е 

принципа на равнопоставеност и 
недопускане на дискриминация? 

    

15. 

Оферираната цена от лицето, предложено  за 

изпълнител на обществената поръчка 

съобразена ли е с изискванията на 

Възложителя и ЗОП?  

    

16. 
Протоколът от дейността на комисията  за 

избор на изпълнител съдържа ли оценка на 

офертите? 
    

17. 
Протоколът от дейността комисията за  избор 

на изпълнител съдържа ли обосновка  на 

оценката на офертите? 
    

18. 

Протоколът от дейността комисията за  избор 

на изпълнител съдържа ли предложение до 

възложителя за определяне на изпълнител на 

обществената поръчка? 

    

 

 

 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
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   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
1. Първият контрол е  приключен на: 

 

Предаване  за одобрение на Втори контрол   

                        

Дата:                                                                     

Час :      :       . 

 

 

  Втори контрол: Инспектор  “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

2. Предаване за проверка на качеството: 

 

 

Дата:                                       Час :      :        

 

 

 

 

Наблюдение: Началник на отдел “АРНПК” в ДАРОК 
Документите са получени на :   Дата: __ / __ / ___ в __ : __  
3. Наблюдението е извършена на :  

 

 

 

Дата:                                       Час :      :       .       

                

 

 

 
 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор  “ПК” 

  

Началник отдел АРНПК в ДАРОК 
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БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 
 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист 
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Приложение 9.5.1.26 

Контролен лист – Протокол от дейността на 
комисията за избор на изпълнител при 
възлагане на обществени поръчки чрез 

публично състезание 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 
договора: 

 

Възложител:  

 

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат 

извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, 

която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която 
отговаря на позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака 
“х” или знак “v” или по друг подходящ начин. 

- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното 
квадратче се отбелязва N/A. 

-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и 
трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната 
“Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор  

“Предварителен контрол”  в отдел „АРНПК”: 
Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 

 
КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

 Въпроси за проверка 
 

Инспектор  
     ПК  

Инспектор    
    ПК 

Началник  
  отдел  

  АРНПК 

Бележка
№ 

А. Основни въпроси за проверка  

1. 

Има ли назначената от възложителя комисия 

за извършване на подбора на участниците, 

разглеждането, оценката и класирането на 

офертите?  

  

  

2. 
 

Изборът на изпълнител извършен ли е от 
назначената комисия?     

3. 

Членовете на Комисията попълнили ли са 
декларациите по чл. 103, ал.2  от Закона за 

обществените поръчки и  декларации за 

запознаване с понятието нередност и измама, 

декларация по чл.57, параграф 2 от Регламент 

966/12 и т.н.)? 
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КОНТРОЛ 

 
 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

4. 
Има ли изготвен Протокол от дейността на 

комисията за провеждане  на обществената 

поръчка за избор на изпълнител? 
   

 

5. 
Протоколът от дейността на комисията  за 

избор на изпълнител съдържа ли оценка на 

офертите? 
    

6. 
Протоколът от дейността комисията за  избор 
на изпълнител съдържа ли обосновка  на 

оценката на офертите? 
    

7. 

Протоколът от дейността комисията за  избор 

на изпълнител съдържа ли предложение до 

възложителя за определяне на изпълнител на 

обществената поръчка? 

    

  8. 

Представено ли е становище на 

консултанти/наблюдатели в случай, че такива 
са участвали в работата на комисията за 

провеждане на процедурата? 

   

 

9. 
Описание на представените мостри и/или 

снимки, когато е приложимо.    
 

10. 
Протоколът на комисията подписан ли е от 

всички членове? 

 
   

 

Б. Оценка на офертите 

11. 

 

Има ли получени оферти в срока, определен в 

обявлението за обществената поръчка?  
    

12. 

Комисията отворила ли е по реда на тяхното 

постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестила ли е тяхното 
съдържание?  Когато е приложимо проверила 

ли е за наличието на отделен запечатан плик с 

надпис "Предлагани ценови параметри"? 

    

13. 

Комисията е предложила по един от 

присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани 

ценови параметри, съгласно чл.61, т.2 от 

ППЗОП. 

    

14. 

Комисията извършила ли  подбора на 

участниците, разглеждането, оценката и 

класирането на офертите съгласно 

изискванията на ЗОП и  ППЗОП? 

    

15. 

Използвана ли е възможността на чл.181, ал.2 

от ЗОП? При извършване на действията 

спазен ли е реда на чл.61 от ППЗОП? 
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КОНТРОЛ 

 
 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

16. 

Има ли изготвен протокол с констатациите 

относно установените  липси, непълноти или 

несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа 

грешка или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за 
подбор? Изискано ли е допълнително 

представяне на нов ЕЕДОП и/или други 

документи? Представени ли са в срок? 

Използване ли е възможността по чл. 67, ал. 3 

от ЗОП от кандидатите и участниците?  

    

17. 

Има ли  участници, които не могат да 
участват в процедурата, поради наличие на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от 

ЗОП? 

    

18. 

Предоставена ли е информация и документи 

по чл.56 от ЗОП? Комисията прилагала  ли е 

действието на чл.56 от ЗОП? Мерките 
описани  ли са в ЕЕДОП? 

    

19. 
Има ли участници,които не отговарят на 

изискванията за подбор?     

20. 

Има ли участници, които са представили 

оферти, които не отговарят на изискванията 

на чл. 47 от ППЗОП? 
    

21. 
Правните основания за отстраняване на 

кандидатите посочени ли са?      

22. 
Фактическите основания за отстраняване на 

кандидатите подробно описани ли са?     

23. 
Допуснатите до оценяване оферти отговарят 
ли на изискванията на възложителя според 

оценката на комисията?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    

24. 

Според резултатите от оценяването, 

Комисията не е предлагала за отстраняване  

участници, които отговарят на изискванията 

на възложителя 

    

25. 
Приложен ли е критерия за оценка и начина 
за оценка без да бъдат променяни, така както 

са включени в Документацията за участие?  
    

26. 

Дали точките за оценяване са правилно 

пресметнати за всички участници, съгласно 

посочения начин за определяне на оценка? 
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КОНТРОЛ 

 
 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите   

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

 

27. 

 

 

Ако офертата на участник съдържа 

предложение с числово изражение, което 

подлежи на оценяване и е с 20 % по- 

благоприятно от средната стойност  на  

предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка,  Комисията 
спазила ли е реда предвиден в чл. 72 от ЗОП? 

    

28. Проверена ли е предложената цена за 

аритметични грешки?     

29. 
Изготвен ли е протокол за оценка по 

обявените критерии преди отваряне на плика 

с надпис  „Предлагани ценови параметри”?  
    

30. 
Уведомени ли са надлежно участниците за 

мястото деня и часа за отваряне на плика с 
надпис  „Предлагани ценови параметри”? 

    

31. 

Пликовете  с надпис "Предлагани ценови 

параметри" не са отваряни преди да завърши 

техническата оценка? /с изключение на 

действията при чл.181, ал.2 от ЗОП?/ 

    

32. 
Исканията на Комисията за разяснения по 

офертата относими ли са към оценката?     

33. 
При оценката на офертите спазен ли е 
принципа на публичност и прозрачност?     

34. 
При оценката на офертите спазен ли е 

принципа на свободна и лоялна конкуренция?     

35. 

При оценката на офертите спазен ли е 

принципа на равнопоставеност и недопускане 

на дискриминация? 
    

 

 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

1. Първият контрол е  приключен на: 

 

Предаване  за одобрение на Втори контрол                     Име/ Длъжност/ Подпис: 

     

Дата:                                                                     

Час :      :       . 

  Втори контрол : Инспектор  “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

2. Предаване за проверка на качеството: 

 

 

Дата:                                       Час :      :       .                          Име/ Длъжност/ Подпис: 
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Наблюдение : Началник на отдел “АРНПК” в ДАРОК 
3. Наблюдението е извършена на :  

 

 

 

Дата:                                       Час :      :       .                        Име/ Длъжност/ Подпис: 

 

                

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 
 

Инспектор  “ПК” Инспектор  “ПК” 

  

Началник отдел АРНПК 

 

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 

Контролния лист. 
 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Контролен лист – Договор за  обществена 
поръчка       
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 

договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, която 

извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или по 
друг подходящ начин. 

- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното квадратче се 
отбелязва N/A. 

-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и трябва се 
реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

 

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор  

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК ”: 
Подготовката е започнала на:  Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 

 

КОНТРОЛ 

Контрол и одобрение 

на качеството на 
документите 

Наблюде
ние 

 
I-ви контрол  

на  
качеството на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

 Въпроси за проверка 
Инспектор  

“ПК” 

Инспектор  

“ПК” 

Началник 

отдел 
АРНПК 

Бележка 

№ 

1. 
Проектът, за който се сключва договора, 
фигурира в годишната инвестиционна програма 

на АПИ? 
    

2.1 

Извършени ли са необходимите предпроектни 

(прединвестиционни) проучвания , включително 

когато е приложимо със съответните 

експлоатационни дружества (ВиК, 

електроснабдителни дружества, НЕК, БТК, 
напоителни системи, НКЖИ, МОСВ, общини и 

други институции), когато е приложимо? 

    

2.2. 

Придобити ли са  терените, необходими за 

реализиране на инвестиционния проект и 

завършени ли са необходимите отчуждителни 

процедури; когато е приложимо? 

    

2.3. 
Променен ли е статута на земята, върху която ще 
се реализира инвестиционния проект? 

    

2.4. 

Извършена ли е оценка за въздействие на 

околната среда в съответствие с нормативните 

изисквания и дали същата е валидна към 
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КОНТРОЛ 

Контрол и одобрение 

на качеството на 
документите 

Наблюде
ние 

 
I-ви контрол  

на  
качеството на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

 Въпроси за проверка 
Инспектор  

“ПК” 
Инспектор  

“ПК” 

Началник 

отдел 
АРНПК 

Бележка 
№ 

момента? 

 2.5 
Извършени ли са необходимите технически 
проучвания, когато е приложимо? 

    

2.6. 
Извършени ли са необходимите геоложки 

проучвания, когато е приложимо? 
    

2.7 
Извършени ли са необходимите археологични 

проучвания, когато е приложимо? 
    

2.8 Изготвен е доклад за съответствие?      

2.9. Налице ли е  технически проект?     

2.10. 
Издадено ли е  необходимото разрешително, когато 

е приложимо? 
    

3. Няма установени нередности при провеждане на 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка. 
   

 

4. Има издадено решение на възложителя по чл.106, 
ал. 6 от ЗОП за класиране на участниците и за 

определяне на изпълнител. 
   

 

5. Срокът за обжалване на Решението по чл. 197, 

ал.1 от ЗОП е изтекъл. 
    

6. Не е подадена жалба до Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК) срещу решението за 

класиране на участниците и за определяне на 
изпълнител, която е придружена с искане за 

налагане на временна мярка „спиране”./когато е 

приложимо/ 

  

  

7. Не е наложена временна мярка „спиране” в 

резултат на подадена жалба до КЗК. /когато е 

приложимо/ 
  

  

8. Има влязло в сила определение на Върховния 
административен съд (ако е приложимо). 

    

9. Има потвърждение от спечелилия участник за 

удължаване на срока на валидност на офертата и 

гаранцията за участие, ако е необходимо. 
  

  

10. Изпълнителят  представил ли е документи от 

компетентните органи за удостоверяване на 

липсата на обстоятелства по чл. 54, ал.1,   чл.55, 

ал.1 и при условията на с чл.67, ал.6 от ЗОП и 
декларации за запознаване с понятието 

нередност и измама, декларация по чл.57, 
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Контрол и одобрение 

на качеството на 
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I-ви контрол  

на  
качеството на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

 Въпроси за проверка 
Инспектор  

“ПК” 
Инспектор  

“ПК” 

Началник 

отдел 
АРНПК 

Бележка 
№ 

параграф 2 от Регламент 966/12 и т.н.)? 

11. Изпълнителят  представил ли е гаранция за 

изпълнение в съответствие с тръжната 

документация. 
  

 

     

 

12. Договорът е подготвен за сключване с участника, 
който е класиран на първо място в Решението на 

възложителя. 
  

  

13. Договорът е подготвен за сключване с участника, 

който е класиран на второ място в Решението на 

възложителя, ако са налице условията за това. 
  

  

14. Договора е подготвен за подписване в рамките на 

законоустановения срок (чл.112, ал.6 от ЗОП). 
    

15. Двете договорни страни правилно ли са 
идентифицирани? 

    

16. Клаузите на договора съответстват на клаузите на 

проекто-договора,  така както е включен в 

документацията за търга. 
  

  

17. 
Променен  ли е  проекта на договор? Изпълнено ли 

е условието по чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, като 

промените са наложени от обстоятелства, 
настъпили по време или след провеждане на 

процедурата? 

  

  

18. 
Срокът на договора е ясно указан и съответства на 

срока за изпълнение на поръчката съгласно 

офертата на изпълнителя. 
    

19. 
Стойността на договора съответства на стойността 

обявена във финансово-икономическото 

предложение. 
    

20. 
Описаните в договора цени съответстват ли на 
посочените във финансовото 

предложение/ценовата оферта на участника? 
    

21. 
Описаните в договора технически спецификации 

съответстват ли на обявените в офертата от 

участника? 
    

22. 
В договорната документация са включени всички 

предложения от офертата на участника, въз 
основа на които той е бил определен за 

изпълнител. 
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Наблюдение : Началник отдел “АРНПК” в ДАРОК 
 

1. Приключване на надзора и одобрението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор “ПК” Инспектор  “ПК” 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

   Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

1. Приключване на наблюдението на  

 качеството на документацията. 

2. Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

 

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Началник отдел “АРНПК” в ДАРОК 

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 
 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

 

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 

договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, която 

извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или по 
друг подходящ начин. 

- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното квадратче се 
отбелязва N/A. 

-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и трябва се 
реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор  

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 
Подготовката е започнала на:  Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 

КОНТРОЛ 

Контрол и одобрение 
на качеството на 

документите 

Наблюде
ние 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

 Въпроси за проверка 
Инспектор  
    “ПК” 

Инспектор   
     “ПК” 

Началник 
отдел 

АРНПК 

Бележка 
№ 

 1.  
Проектът, за който се сключва договора, фигурира 

в годишната инвестиционна програма на АПИ?     

2.1 

Извършени ли са необходимите предпроектни 

(прединвестиционни) проучвания , включително 

когато е приложимо със съответните 

експлоатационни дружества (ВиК, 

електроснабдителни дружества, НЕК, БТК, 

напоителни системи, НКЖИ, МОСВ, общини и 

други институции), когато е приложимо? 

    

2.2. 

Придобити ли са  терените, необходими за 

реализиране на инвестиционния проект и завършени 

необходимите отчуждителни процедури; когато е 

приложимо? 

    

2.3. 
Променен ли е статута на земята, върху която ще се 

реализира инвестиционния проект?     

2.4. 
Извършена ли е оценка за въздействие на околната 

среда в съответствие с нормативните изисквания и     
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КОНТРОЛ 

Контрол и одобрение 

на качеството на 
документите 

Наблюде

ние 
 

I-ви контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

 Въпроси за проверка 
Инспектор  
    “ПК” 

Инспектор   
     “ПК” 

Началник 

отдел 
АРНПК 

Бележка 
№ 

дали същата е валидна към момента? 

 2.5 
Извършени ли са необходимите технически 

проучвания, когато е приложимо?     

2.6. 
Извършени ли са необходимите геологични 

проучвания, когато е приложимо?     

2.7 
Извършени ли са необходимите археологични 

проучвания, когато е приложимо?     

2.8 Изготвен е доклад за съответствие?  
    

2.9. Налице ли е  технически проект? 
    

2.10. 
Издадено ли е  необходимото разрешително, когато 

е приложимо?     

3. Няма установени нередности при избора на 

изпълнител на обществена поръчка.     

4. Има ли издадено Решение на възложителя да избор 

на изпълнител?     

  5. Срокът за обжалване на Решението по чл.197, ал.1 

от ЗОП е изтекъл.     

  6. Не е подадена жалба до Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК) срещу решението за класиране 

на участниците и за определяне на изпълнители и не 

е наложена временна мярка „спиране” в резултат на 

подадена жалба. /когато е приложимо/ 

   

 

  7. Има влязло в сила определение на Върховния 

административен съд (ако е приложимо).     

8. Има ли утвърден от възложителя протокол за оценка 

на офертите съгласно  ЗОП?     

9. Има потвърждение от спечелилия участник за 

удължаване на срока на валидност на офертата, ако 

е необходимо. 
  

  

10. Изпълнителят  представил ли е документи от 

компетентните органи за удостоверяване на липсата 

на обстоятелства по чл. 54, ал.1 , по чл.55, ал.1  и 

при условията на чл.67, ал.6 от ЗОП и декларации за 

запознаване с понятието нередност и измама, 

декларация по чл.57, параграф 2 от Регламент 

966/12 и т.н.)? 
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КОНТРОЛ 

Контрол и одобрение 

на качеството на 
документите 

Наблюде

ние 
 

I-ви контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

 Въпроси за проверка 
Инспектор  
    “ПК” 

Инспектор   
     “ПК” 

Началник 

отдел 
АРНПК 

Бележка 
№ 

11. Изпълнителят  представил ли е гаранция за 

изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя ? 
  

  

12. Договорът е подготвен за сключване с участника, 

който е класиран на първо място.     

13. Договорът е подготвен за сключване с участника, 

който е класиран на второ място, ако са налице 

условията за това. 
  

  

14. Договора е подготвен за подписване в рамките на 

законоустановения срок?    
  

15. Двете договорни страни правилно са 

идентифицирани.      

  16. Клаузите на договора съответстват на клаузите на 

проекто – договора.     

17. Променен  ли е  проекта на договор? Изпълнено ли е 

условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП, като 

промените са наложени от обстоятелства, настъпили 

по време или след провеждане на процедурата? 

  
  

18. Срокът на договора е ясно указан и съответства на 

срока от офертата на участника.      

19. Стойността на договора съответства  на стойността, 

обявена в ценовото предложение на участника.     

20. Описаните в договора технически предложения 

съответстват на обявените в офертата от участника.      

21. В договорната документация са включени всички 

предложения от офертата на участника, въз основа 

на които той е бил определен за изпълнител. 
  

  

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Наблюдение : Началник отдел “АРНПК” в ДАРОК 
 

1. Приключване на надзора и одобрението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

 

 
 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор “ПК” 

  

Началник отдел “АРНПК” в ДАРОК 

 

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 

   Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

1. Приключване на наблюдението на  

 качеството на документацията. 

2. Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от вътрешните 

одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

 

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Приложение 9.5.1.29 

Контролен лист – Проект на Решение за 
прекратяване на процедура 
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Подготовка на контролния лист и първоначален контрол  от инспектор  

 “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 

Първи контрол е започнал на :   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ 

 

 

 
 

 

 

Контрол  

 

Точки за проверка 

Предварителен контрол   

I-ви контрол  
на  

качеството на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

Наблюдение 
Бележка № 

  
Инспектор 

ПК 

Инспектор  

ПК 

Началник 

Отдел АРНПК 

І 
Правно и фактическо основание за прекратяване на процедурата или 

прекратяване на обособена позиция/позиции 

Име на приоритетната ос:  

Име на проект:  

 
Име на договора:  

Прогнозна  стойност на 

договора : 
 

Възложител:  

КАК СЕ ПОПЪЛВА КОНТРОЛЕН ЛИСТ:  

-      Кутиите  означават задължителни проверки за извършване 
 -      Всички лица, определени за извършване на проверки трябва, за всеки контрол, да отбелязват кутиите в 

колоната, отговаряща на тяхната съответна позиция 

-       Ако проверката е неотносима в даден случай, моля въведете N/A в кутийката за отбелязване 

-       Коментари / Забележки могат да бъдат добавени на последната страница на Контролния лист и трябва да се 

отбележат с хикс в колоната “Бележка №” 

-       Контролния лист трябва да бъде подписан  от извършващите контролите и от проверяващите 
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Контрол  

 

Точки за проверка 

Предварителен контрол   

I-ви контрол  
на  

качеството на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

Наблюдение 
Бележка № 

1. Не е подадена нито една оферта, заявле-

ние за участие или конкурсен проект 

или не се е явил нито един участник за 

преговори; 

    

2. Всички оферти или заявления за 

участие не отговарят на условията за 

представяне, включително за форма, 

начин и срок, или са неподходящи;  

    

3. Всички конкурсни проекти не отговарят 

на предварително обявените условия от 

възложителя; 

    

4. Подадена само една оферта, заявление 

за участие или конкурсен проект; 

Има само едно подходящо заявление за 

участие или една подходяща оферта;  

Има само един конкурсен проект, който 

отговаря на предварително обявените 

условия от възложителя /когато е 

приложимо/; 

    

5. Първият  класиран участникът на първо 

място:  

-  е отказал  откаже да сключи договор;  

-  не  е изпълни някое от условията по    

   чл. 112, ал. 1, или  

не е доказал, че не са налице основания 

за отстраняване от процедурата; 

    

6. Установени са нарушения при 

откриването и провеждането на 

процедурата, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени 

условията, при които е обявена 

процедурата; 

    

7. 

 

Поради наличие на някое от 

основанията по чл.112, ал. 1 от ЗОП  не 

се сключва договор за обществена 

поръчка; 

    

8. Всички оферти, които отговарят на 

предварително обявените от 

възложителя условия, надвишават 

финансовия ресурс, който той може да 

осигури;  
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Контрол  

 

Точки за проверка 

Предварителен контрол   

I-ви контрол  
на  

качеството на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

Наблюдение 
Бележка № 

9. Отпадне необходимостта от провеждане 

на процедурата или от възлагане на 

договора в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата или при 

невъзможност да се осигури 

финансиране за изпълнението на 

поръчката по причини, които 

възложителят не е могъл да предвиди;  

    

10. Необходими са съществени промени в 

условията на обявената поръчка, които 

биха променили кръга на 

заинтересованите лица. 

    

ІІ. Решение за прекратяване на процедура  
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Контрол  

 

Точки за проверка 

Предварителен контрол   

I-ви контрол  
на  

качеството на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  качеството 

на 
документите 

 

Наблюдение 
Бележка № 

11. Посочени са данните на Възложителя; 

 

    

12. Посочен е номера и датата на 

решението за откриване на процедура 

по възлагане на обществена поръчка; 

    

13. Отбелязано е дали се прекратява цялата 

процедура за възлагане на обществената 

поръчка или отделна обособена 

позиция/позиции от процедура; 

    

14. Отбелязано е правното основание за 

прекратяване на процедурата/обособена 

позиция – чл.110 от ЗОП; 

    

15. Отразени са вида на процедурата и вида 

на поръчката, които се прекратяват с 

решението; 

    

16. Посочени са мотивите, водещи до 

прекратяване на процедурата; 

 

    

17. При прекратяване на обособена позиция 

от обществена поръчка са описани 

позициите; 

    

18. Ако е приложимо е отразена най-

ниската цена, предложена от 

участниците в процедурата; 

    

19. Посочен е реда и органа за обжалване 

на решението (Комисия за защита на 

конкуренцията) и срока за обжалване. 

    

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

1. 
Първият контрол е  приключен на:  

Предаване  за одобрение на Втори контрол                                                                                                           

Дата:                                                                           Име/ Длъжност/ Подпис:                                          

Час :      :       . 

 

  Втори контрол : Инспектор  “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 
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2. Предаване за проверка на качеството: 

 

 

Дата:                                       Час :      :       .         Име/ Длъжност/ Подпис: 

 
 

 

Наблюдение : Началник отдел “АРНПК”  в  ДАРОК 

3. Наблюдението е извършено на :  
 

 

 

Дата:                                       Час :      :       .         Име/ Длъжност/ Подпис: 
 

                

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ/ ИНСТРУКЦИИ 

 
Инспектор  “Предварителен контрол”  Инспектор   “Предварителен контрол” 

  

Началник отдел “АРНПК” в ДАРОК 

 

   

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 
 

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на 

договора: 

 

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛИЯ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, която 

извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на 
позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или 
по друг подходящ начин. 

- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното квадратче се 
отбелязва N/A. 

-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и трябва 
се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор  

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”: 

Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 

КОНТРОЛ 

Контрол и одобрение на 

качеството на 

документите 
Наблюдение  I-ви контрол  на  

качеството на 
документите 

  

II-ри контрол  на  
качеството на 
документите 

 

 Въпроси за проверка 
Инспектор 

ПК 

Инспектор 

ПК 

Началник 

отдел 

АРНПК 

Бележка№ 

1.  
Има ли сключен договор, номер и 
дата?     

2.  

Копие от кореспонденция и 
документация за промяна на договора 
е представена заедно с проекта на 
изменение на договора; 

    

3.  
Извършена ли е оценка на нуждата от 
изменение на договора от отдел   
“Мониторинг” на  ДАРОК? 

    

4.  

Предложението за промяна на договора 
е обосновано и промяната е 
необходима за успешното изпълнение 
на проекта; 

    

5.  

Изменението на договора се основава 
на случаите, посочени в чл. 116, ал.,1 
от ЗОП: 
1.Предложените промени са 
предвидени в документацията за 
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КОНТРОЛ 

Контрол и одобрение на 

качеството на 

документите 
Наблюдение  I-ви контрол  на  

качеството на 
документите 

  

II-ри контрол  на  
качеството на 
документите 

 

обществената поръчка и в договора 
чрез ясни, точни и недвусмислени 
клаузи, включително клаузи за 

изменение на цената или опции; 
обхватът и естеството на възможните 
изменения или опции, както и 
условията, при които те могат да се 
използват, не трябва да води до 
промяна в предмета на поръчката или 
на рамковото споразумение? 
2.поради непредвидени обстоятелства е 
възникнала необходимост от 
извършване на допълнителни 
доставки, услуги или строителство, 
които не са включени в първона-
чалната обществена поръчка, ако 
смяната на изпълнителя:  
а) е невъзможна поради икономически 
или технически причини, включително 
изисквания за взаимозаменяемост или 
оперативна съвместимост със 
съществуващо оборудване, услуги или 
съоръжения, възложени с първо-
началната поръчка, и  
б) би предизвикала значителни 
затруднения, свързани с поддръжката, 
експлоатацията и обслужването или 
дублиране на разходи за възложителя;   

3. поради обстоятелства, които при 
полагане на дължимата грижа 
възложителят не е могъл да предвиди, е 
възникнала необходимост от изменение, 
което не води до промяна на предмета 
на договора или рамковото 
споразумение;  
4. се налага замяна на изпълнителя с 
нов изпълнител при някое от следните 
условия:  

а) първоначалният изпълнител не е в 
състояние да продължи изпълнението 
на договора или рамковото 
споразумение и възможността за 
замяна е предвидена в документацията 
за обществената поръчка и в договора 
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КОНТРОЛ 

Контрол и одобрение на 

качеството на 

документите 
Наблюдение  I-ви контрол  на  

качеството на 
документите 

  

II-ри контрол  на  
качеството на 
документите 

 

чрез ясни, точни и недвусмислени 
клаузи, касаещи възникването на 
конкретни условия;  

б) налице е универсално или 
частично правоприемство в резултат от 
преобразуване на първоначалния 
изпълнител, чрез вливане, сливане, 
разделяне или отделяне, или чрез 
промяна на правната му форма, 
включително в случаите, когато той е в 
ликвидация или в открито 
производство по несъстоятелност и са 
изпълнени едновременно следните 
условия:  

аа) за новия изпълнител не са налице 
основанията за отстраняване от 
процедурата и той отговаря на 
първоначално установените критерии 
за подбор;  

бб) промяната на изпълнителя не 
води до други съществени изменения 
на договора за обществена поръчка или 
рамковото споразумение и не цели 
заобикаляне на закона;  
5. се налагат изменения, които не са 
съществени;   
6.изменението се налага поради 
непредвидени обстоятелства и не 

променя цялостния характер на 
поръчката или рамковото 
споразумение и са изпълнени 
едновременно следните условия:  
а) стойността на изменението е до 10 
на сто от стойността на първоначалния 
договор за услуги и доставки и до 15 на 
сто от стойността на първоначалния 
договор за строителство;  
б) стойността на изменението 
независимо от условията по буква „а“ 
не надхвърля съответната прагова 
стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

6.  
При подготовката на изменението на 
Договора спазени ли са изискванията    
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КОНТРОЛ 

Контрол и одобрение на 

качеството на 

документите 
Наблюдение  I-ви контрол  на  

качеството на 
документите 

  

II-ри контрол  на  
качеството на 
документите 

 

на чл.116, ал.2 ,ал.3 и ал.4 от ЗОП? 

7.  

При подготовката на изменението на 
и определяне на характера и 

естеството на изменението на 
Договора спазени ли са изискванията 
на чл.116, ал.5 от ЗОП? 

 

 
 

  

 

8.  

Целта на изменението е тясно 
свързана с естеството на проекта, за 
който е сключен първоначалния 
договор; 

    

9.  
Промените в данните за банковата 
сметка са подкрепени с финансова 
идентификационна форма; 

    

10.  
Няма съществени промени като 
фундаментална промяна на 
Техническите спецификации; 

    

11.  
Няма промяна в условията за 
конкуренция, обявени в документа-
цията за провеждане на процедурата; 

  

  

12.  
Единичните цени са идентични на 
тези в първоначалния договор.   

  

 

 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

   Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

Име / Позиция  / Подпис  
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Наблюдение : Началник отдел “АРНПК” в ДАРОК 

1. Приключване на надзора и одобрението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

 

 

 

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор “ПК” Инспектор  ”ПК “ 

  

Началник отдел “АРНПК” 

 

 

 
БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
 

1. Приключване на наблюдението на  

   качеството на документацията. 

2. Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

 

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист. 
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Приложение 9.5.1.31 

Контролен лист – Проверка на степента на 
подготвеност на инфраструктурен проект 
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Име на приоритетна ос:  

Име на проект:  
 

Име на договора:  

Прогнозна стойност на договора:  

Възложител:  

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:  

-  Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.  
-  Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, която 

извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на позицията, 
която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или по друг подходящ 
начин. 

- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случая в съответното квадратче се 
отбелязва N/A. 

-  Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и трябва се 
реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№“ 

-  Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.   

 

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор  

“Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” : 
Подготовката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в  __ : __  

 
КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  
 

 
 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

Въпроси за проверка 
 

Инспектор   
      ПК  

Инспектор    
      ПК 

Началник 
отдел 

АРНПК 

 Бележка  
      № 

1. 

Проектния фиш и предложението за проект 

отговарят ли на съответните критерии за 

административно съответствие? 
    

2. 

Проектния фиш и предложението за проект 

отговарят ли на съответните критерии за 

допустимост? 
    

3. 

Обектът включен ли е в стратегията за развитие на 

пътната инфраструктура и/или средно срочната 

оперативна програма по чл.34 от ППЗП? 
   

 

 

4. 

Обектът за текущ ремонт и поддръжка включен ли 

е в съответната утвърдена средно срочна 

оперативна програма по чл.34 от ППЗП? 
    

5. 

Инфраструктурния проект включен ли е в средно 

срочната бюджетна прогноза по чл.36, буква ”б” 

от ППЗП? 
    

6. 
Обектът преходен ли е или строителството е било 

замразено поради липса на финансиране или други     
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КОНТРОЛ 

 

 

 

Контрол и одобрение на 
качеството на документите 

 

Наблюдение  

 
 

 

 
I-ви контрол  

на  
качеството 

на 
документите 

  

II-ри контрол  
на  

качеството 
на 

документите 
 

причини и се предлага възстановяване на 

строителството? 

7. 
Съответната обществена поръчка включена ли е в 

одобрения план за обществени поръчки?      

 8. 

Предвидените обществени поръчки включени ли 

са в предварителното обявление по чл. 23, ал. 1 от 

ЗОП? 
    

9. 
Предвижда ли се финансиране на проекта от 

Оперативни програми на ЕС ?     

10. 

Предвижда ли се финансиране на проекта със 

заемни средства от международни финансови 

институции? 
    

11. 

Предвижда ли се финансиране на проекта със 

средства от държавния бюджет за капиталови 

разходи? 
    

12. 
Предвижда ли се финансиране на проекта от други 

средства на държавния бюджет?     

13. 
Предвижда ли се финансиране на проекта от други 

източници?     

 

 

 

 

   Първи контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

 

1. Приключване на контрол на качество на 

 документацията. 

2. Предаване за одобряване на качеството 

на документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

   Втори контрол: Инспектор “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК” 

 

1. Приключване на наблюдението на  

 качеството на документацията. 

2. Предаване за наблюдение на 

 документацията.           

  Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  

 

Име / Позиция  / Подпис  
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БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ: 

 

Инспектор  “ПК” Инспектор  “ПК”  

  

Началник на отдел „АРНПК” в ДАРОК  

  

 

БЕЛЕЖКА: 
При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от 
съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към 
Контролния лист. 

 
 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари /инструкции / и др. от 

вътрешните одитори 

№ Дата Име Коментари Подпис 

     

 

 

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист.

Наблюдение : Началник отдел „АРНПК” в  ДАРОК 

1. Приключване на наблюдението. 

 

 

Дата:                                       Час :      :       . 

Име / Позиция  / Подпис  
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Приложение 9.5.2 

Вътрешни правила на Агенция „Пътна 
инфраструктура” за управление на цикъла 

на обществените поръчки  
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Приложение 9.5.3 

Общи насоки за избягване на конфликт на 
интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 

966/2012 и НОПАНФПСЕС за спазване 
принципа на безпристрастност и 
независимост при управление на 

оперативните програми, съфинансирани от 
Структурните и Кохезионния фондове на ЕС 
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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) Целта на тези общи насоки е: 

1. описание на процедурите за ограничаване на риска от настъпване на конфликт на 

интереси, с оглед спазването на принципа на безпристрастност и независимост при 

управление на оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз.  

2. регламентиране на мерки и контролни механизми, както и въвеждане на ограничения 

за лица, заемали длъжности на трудово или служебно правоотношение ангажирани с 

дейности по европейските програми в Агенция „Пътна инфраструктура”  - 12 месеца  

след тяхното освобождаване /чл.9 от ЗПУКИ/. 

(2) Целта на ограниченията по ал. 1, т. 2 е да не се допуска извличане на 

неправомерна облага на лицата от длъжността, която са заемали и да се минимизира 

възможността за: 

1. преференциално третиране и/или привилегирован достъп на лица до информация и 

документи във връзка с изпълнението и управлението на средствата по Оперативните 

програми, станали им известни по време на заемането на съответната длъжност в АПИ, 

след тяхното напускане; 

2. извличане на предимства и облаги от служебна информация, с която е разполагало 

лицето, когато тя не е общодостъпна - по начин, позволяващ извличане на облага, която 

не им се следва, за бившия служител или за трети лица; 

3. извличане на предимства и облаги предвид благоприятно назначаване след 

напускане на заеманата длъжност. 

 

Чл. 2.  С тези общи насоки се уреждат: 

1. изисквания за безпристрастното и независимо изпълнение на служебни и 

договорни задължения на служителите в договарящите органи по смисъла на чл. 2, т. 1 

и 3 от Постановление 121 на МС от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от 
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Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и по Програма ФАР 

на Европейския съюз (ПМС № 121 от 31.05.2007г.); 

2. контролните механизми и дейности за избягването и проверка за наличието на 

конфликт на интереси и предприемането на действия при установяване на нарушения 

на разпоредби на действащото законодателство; 

3. редът и условията за докладване и предприемане на действия за установяване 

на нарушения. 

 

Чл. 3. (1) Настоящите общи насоки се прилагат от АПИ по отношение на: 

1. лицата на трудово или служебно правоотношение в Агенция „пътна 

инфраструктура”, докато заемат съответната длъжност и една година след напускането 

им; 

2. лицата, предложени за участници в оценителна комисия за провеждане на 

процедури на обществени поръчки, съфинансирани със средства на ЕС, помощник-

оценителите и наблюдателите; 

3. лицата на граждански договори или трудово/служебно правоотношение в 

държавната администрация, сключили договори с АПИ  за предоставяне на услуги, 

свързани с осъществяване на дейности по управление/наблюдение и контрол върху 

изпълнението на ОП „Транспорт”, включително мониторинг и проверки на място. 

  

Глава втора 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т.1  

 

Чл. 4. (1) Лице на трудово или служебно правоотношение в Агенция „Пътна 

инфраструктура” не може да притежава дялове или акции или да е управител или член 

на орган на управление или контрол на друго юридическо лице, участващо в процедури 

на обществени поръчки обявени от АПИ. 

Същото лице в продължение на една година след прекратяване на правоотношението 

не може да притежава дялове или да е управител/член на орган на управление или 
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контрол на юридическо лице, участващо/ло в процедури за избор на изпълнител с 

възложител АПИ на проекти съфинансирани от ЕС.   

(2) Лице по чл. 3, ал. 1, т. 1 не може в продължение на една година след 

прекратяване на правоотношението си да представлява физическо или юридическо 

лице, както и обединение на физически и/или юридически лица – 

участници/кандидати/партньори в текущи процедури за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с възложител АПИ, изпълнявана със средства от ЕС.  

Чл.5 Лице по чл. 3, ал. 1, т. 1 докато заема длъжността и една година след прекратяване 

на правоотношението си не може да участва в  конкурси за формиране и допълване на 

списъка от оценители за участие в оценителни комисии за провеждане на процедури  

по обществени поръчки с възложител АПИ , в случай че е участвало в подготовката на 

същатата процедура.  

 

Глава трета 

ПРОВЕРКА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 2 

 

Чл.6. (1) Предложените участници в оценителната комисия, включително помощник-

оценителите и наблюдателите, се проверяват от определен служител/отдел в АПИ, 

относно обстоятелствата за потенциален конфликт на интереси по чл. 22, ал. 2, т. 4 и т. 

5 от Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. и чл.22 от ЗПУКИ както и че: 

1.  не притежават дялове или акции в търговски дружества или кооперации, 

кандидати в процедурата;  

2. не са управители или членове на орган за управление или контрол  в ЮЛНЦ, 

търговски дружества или кооперации, кандидати в процедурата; 

 3. не съществуват данни за извършване на консултантска дейност по отношение на физически лица и 

юридически лица, които биха били заинтересовани от изпълнението на задълженията му като 

кандидат в оценителния процес. 

 (2) Проверката по ал. 1 се извършва за всяко предложено лице поотделно в 

правно-информационни системи, Търговския регистър, автобиографиите на 

кандидатите и др. При необходимост, определеният отдел/служител от АПИ, изисква 
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официална информация от компетентните държавни органи и документи за 

обстоятелствата за потенциален конфликт на интереси. 

  (3) В случай, че се установи потенциален конфликт на интереси, 

отдел/служителят по ал. 1 незабавно докладва в писмен вид на Председателя  на АПИ и 

предлага мотивирано, лицето спрямо което е установен потенциален конфликт на 

интереси, да не се включва в състава на оценителната комисия. 

 

Глава четвърта  

ПРОВЕРКА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 3  

 

Чл. 9. (1) Преди сключване на договор за предоставяне на услуги, свързани с 

осъществяване на дейности по управление/наблюдение и контрол върху изпълнението 

на одобрени за финансиране по ОП „Транспорт” проекти, включително мониторинг и 

проверки на място се  извършва проверка на лицата относно следните обстоятелства за 

потенциален конфликт на интереси: 

1. притежание на дялове или акции в дружеството бенефициент, чийто проект се 

предвижда да бъде обект на мониторинг/верифициране;  

2. да не са управители или членове на орган за управление или контрол  на 

дружеството бенефициент, чийто проект се предвижда да бъде обект 

мониторинг/верифициране, както и в свързаните с него лица по смисъла на §1 от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон;  

3. извършване на консултантска дейност за бенефициента, чийто проект се 

предвижда да бъде обект на мониторинг/верифициране;  

(2) Проверката по ал. 1 се извършва за всяко предложено лице поотделно в 

правно-информационни системи, Търговския регистър, автобиографиите на 

кандидатите и др. При необходимост се изисква официална информация от 

компетентните държавни органи и документи за обстоятелствата за потенциален 

конфликт на интереси. 

 (3) В случай, че се установи потенциален конфликт на интереси по ал. 1 се  

докладва в писмен вид на Председятеля на УС на АПИ и предлага мотивирано с лицето 



           
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 9.5.3 
ОБЩИ НАСОКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО 
СМИСЪЛА НА ЧЛ. 57 ОТ РЕГЛАМЕНТ 966/2012 И НОПАНФПСЕС 

ЗА СПАЗВАНЕ ПРИНЦИПА НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И 
НЕЗАВИСИМОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ 
ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ И 
КОХЕЗИОННИЯ ФОНДОВЕ НА ЕС 

Версия: 2 Дата: Януари 2017 г.  

 

529 

 

да не се сключва договор за предоставяне на услуги, свързани с осъществяване на 

дейности по управление/наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени за 

финансиране по ОП „Транспорт”, проекти, включително мониторинг и проверки на 

място. 

 

 

Глава пета 

ДЕКЛАРАЦИИ 

 

Чл. 10. Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 подписват декларации по чл. 12 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/ (Обн., ДВ, бр. 94 от 

31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г. и с последно изменение в ДВ бр.38/18.05.12г., в сила 

от 01.07.12г., декларация за запознаване с понятието нередност/измама и декларация по 

чл.57 от Регламент 966/12, 

 

Чл. 11. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 2 подписват декларация за липса на конфликт на 

интереси, декларация за запознаване с понятието нередност/измама и декларация по 

чл.57 от Регламент 966/12, след като научат имената на кандидатите в процедурата. 

(2) След като проектните предложения бъдат отворени се извършва проверка 

относно следните обстоятелства: 

1. участниците в оценителната комисия не са в договорни или служебни 

правоотношения с юридически лица, участващи в конкретната процедура, както и не 

притежават дялове или акции в търговски дружества или кооперации, участващи в 

конкретната процедура;  

2. участниците в оценителната комисия, не са управители или членове на орган 

за управление или контрол  в Юридически лица по ТЗ и Закона за ю.лица с нестопанска 

цел, търговски дружества или кооперации – участници в конкретната процедура;  

 3. за участниците в оценителната комисия,  съществуват данни за извършване на 

консултантска дейност по отношение на физически лица и юридически лица – 

участници в конкретната процедура.  
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(3) Проверката по ал. 2 се извършва с помощта на Правно-информационни 

системи, Търговския регистър, данни от автобиографията, документи, удостоверяващи 

професионален опит и настояща месторабота, както и приложените документи за всеки 

един от участниците в оценителния процес. 

 (4) В случай, че се установи потенциален конфликт на интереси, служителят по 

ал. 2 незабавно докладва в писмен вид председателя на оценителната комисия и 

Председателя на УС на АПИ и предлага мотивирано лицето, спрямо което е установен 

потенциален конфликт на интереси, да се отстрани от участие в комисията. 

 

Чл. 12. Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3, подписват декларация по чл. 12 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за липса на конфликт на 

интереси, декларация за запознаване с понятието нередност/измама и декларация по 

чл.57 от Регламент 966/12г.  

 

Глава шеста 

УСТАНОВЯВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА НАРУШЕНИЕ 

 

Чл. 13. (1) Установяването на нарушение на разпоредба на настоящите общи насоки  се 

извършва въз основа на проверка. 

(2) Проверката за установяване на нарушение се извършва по: 

1. устен или писмен сигнал, който може да бъде подаден и анонимно до 

органите по чл. 6, т. 1 и 2 от Наредбата за определяне на процедурите за 

администриране на нередности по фондове, инструменти и програми съфинансирани от 

ЕС, приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г. /обн., ДВ, бр. 97 от 08.12.2009 г., в сила от 

8.12.2009 г. и последно изменение ДВ бр.6/2012г./ 

2. разпореждане на работодателя/органа по назначаване; 

3. разпореждане на ръководителя на УО на ОП „Транспорт”; 

4. инициатива на контролната дирекция АРОК; 

5. инициатива на МВР  /АФКОС, разследващи органи и др./; 

6. инициатива на ОЛАФ. 
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(3) При проверката се изслушва лицето по чл. 3, ал. 1, т. 1, и се събират 

доказателствата от значение за случая. 

(4) Проверяващите органи могат да изискват допълнителна информация и 

документи от проверяваното лице. 

(5) Контролната дирекция АРОК може да изисква информация от държавните и 

местните органи, органите на съдебната власт и други институции.  

(6) Проверката приключва с доклад в едномесечен срок от постъпването на 

сигнала. 

(7) Работата на оценителната комисия спира до приключване на проверката. 

 

Чл. 14. Въз основа на доклада по чл. 13, ал. 6, Ръководителят на УО по ОП 

„Транспорт”, преценява дали е налице или липсва нарушение на разпоредба на 

настоящите общи насоки. 

 

Чл. 15. Когато  работодателят/органът по назначаване прецени, че са налице данни за 

нарушаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

/ЗПУКИ/, той разпорежда установяване на конфликт на интереси по реда на глава 

шеста от ЗПУКИ. 

Чл. 16. (1) При приключена проверка и установено наличие на конфликт на интереси, 

Председателя на УС на АПИ  лицето се самосезира/отстранява  от участие в 

процедурата или в съответните дейности по управление/контрол на даден проект.  

(2) Проектните предложения, оценени от лицето, за което е констатиран 

потенциален конфликт на интереси, се оценяват от друг оценител или помощник-

оценител, включен в Заповедта за назначаване на оценителна комисия по съответната 

процедура.  

 

Чл. 17. При констатиран потенциален конфликт на интереси на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 

3,  в писмен вид се уведомява председателя на УС на АПИ  за установяването на 

конфликт на интереси и се прилагат разпоредбите на чл. 13 – 14. 
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Глава седма 

СКЛЮЧВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДОГОВОРИ  

 

Чл. 19. В договорите за предоставяне на безвъзмездна помощ се залагат следните 

задължения за бенефициентите: 

(1) При възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства на ОП 

„Транспорт”, от страна на бенефициента АПИ,  следва да бъдат спазвани следните 

изисквания: 

1. участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка да не се 

представлява от лице по чл. 3, ал. 1, т. 1, което през последната една година, считано от 

датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия органи или Междинното звено на съответната ОП; 

2. участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка да няма 

сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции 

с лице по чл. 3, ал. 1, т. 1, което през последната една година, считано от датата на 

подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия органи или Междинното звено на съответната ОП; 

3. лице по чл. 3, ал. 1, т. 1, което през последната една година, считано от датата 

на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия органи или Междинното звено на ОП, да не 

притежава дялове от капитала на участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка по съответната ОП; 

4. участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка да не е 

сключил договор за консултантски услуги с лице по чл. 3, ал. 1, т. 1, което през 

последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било 

назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или 

Междинното звено на съответната ОП. 

(2)  При констатиране наличието на обстоятелства по ал. 1 в писмен вид се 

уведомява Председателя на УС на АПИ. 
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(3)  Бенефициентът  АПИ се задължава да осигури спазване на изискванията 

по ал. 1, като договарящият орган /УО на ОПТ/ има право да извършва проверки по 

изпълнение на задълженията на бенефициента АПИ. При установяване на нарушения 

на тези задължения, договарящият орган /УО на ОПТ/ има право да прекрати 

едностранно сключения договор за предоставяне на безвъзмездна помощ и да поиска 

възстановяване на средствата по посочения договор. 

(4) Проверките за спазване на посочените в ал. 1 изисквания се извършват от 

лицата, осъществяващи дейности по наблюдение и контрол върху изпълнението на 

одобрени за финансиране проекти, включително мониторинг и проверки на място. При 

проверката се използват данните от регистъра на напусналите служители. 

 

Чл. 20. (1) С изключение на оперативна програма „Техническа помощ” и 

приоритетните оси за техническа помощ на останалите оперативни програми, сключен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се прекратява едностранно 

от страна на договарящия орган, в случаите, в които:  

1. бенефициент, който не е бюджетно предприятие, сключи трудов или друг 

договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице по чл. 3, ал. 1, т. 1 

за съответната ОП; 

2. лице по чл. 3, ал. 1, т. 1 е придобило дялове или акции от капитала на 

бенефициент на съответната ОП; 

3. бенефициент сключи договор за консултантски услуги с лице по чл. 3, ал. 1, т. 

1 за съответната ОП. 

 (2) Сключен договор за възлагане на обществена поръчка, финансиран със 

средства от ОП, се прекратява едностранно от страна на Възложителя, в случаите, в 

които:  

1. изпълнителят сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни 

или контролни функции с лице по чл. 3, ал. 1, т. 1 за съответната ОП; 

2. изпълнителят сключи договор за консултантски услуги с лице по чл. 3, ал. 1, т. 

1 за съответната ОП.  
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 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1 За целите на настоящите общи насоки, при хипотезата на чл. 57 от Регламент 

/ЕС,Евратом/ 966/2012, а именно: „Налице е конфликт на интереси когато 

безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или 

друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейството, 

емоционалния живот, политическата или националната принадлежност , икономически 

интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с тези на получателя» т.е в 

изпълнението на бюджета или при даване на независима оценка от  вътрешен 

одитор/външен одитор да  се компрометирани по причини, свързани със семейство, 

чувства, политическа или национална принадлежност, стопански интерес или всякакъв 

друг интерес -  който се споделя с бенефициента АПИ. 

Има се в предвид следното: 

1. „Участници в изпълнението на бюджета или на вътрешни одитори” са:  

 Всички служители на бенефициентите, кандидатите по процедурите за 

предоставяне на безвъзмездна помощ и представителите на посочените 

лица;  

 Всички служители на Управляващите органи/Междинните звена;  

 Помощник-оценителите, наблюдателите и всички други участници в 

процеса на приемане, разглеждане, оценка и класиране на проектните 

предложения;  

 Експертите, външните експерти, изпълнителите по договори, сключени в 

изпълнение на одобрени проекти и всички лица, участващи в процеса на 

изпълнение на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и изпълнители на проекти по ОП «Транспорт»;  

 одитори, проверяващи, инспектори, контрольори, верификатори и всички 

лица, участващи в процесите на одобряване, разрешаване и изплащане на 

разходи по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ и 

договори по ОП «Транспорт». 
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2. „Компрометиране на функциите по изпълнение на бюджета” е налице, когато 

лицата по т. 1 имат частен интерес, който може да повлияе на безпристрастното и 

обективно изпълнение на задълженията им. Частен интерес, включително стопански 

интерес, е всяка облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо 

публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. 

Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или 

акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на 

привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-

ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на 

или обещание за работа, дар, награда или обещание за избягване на загуба, 

отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие. 

3. „Причини, свързани със семейството” са налице, когато роднините по пряка 

линия и по съребрена линия до четвърта степен включително на лицата по т. 1, както и 

на лицата, с които лицата по т. 1 са във фактическо съжителство, имат по отношение 

един на друг частни интереси по §2. 

4. „Компрометиране на функциите по изпълнение на бюджета по причини на 

чувства” е налице, когато между лица по т. 1, които участват в процесите на 

одобряване, разрешаване и изплащане на разходи по сключени договори за 

безвъзмездна финансова помощ, от една страна, и бенефициентите, кандидатите по 

процедурите за предоставяне на безвъзмездна помощ и техните представители, от 

друга, съществуват особени отношения, които създават основателни съмнения в 

тяхната безпристрастност. Такива чувства могат да бъдат: симпатия, обич, взаимна 

привързаност, омраза, неприязън, непоносимост, антипатия и др., когато те са 

мотивирали или съществуват основателни съмнения, че могат да мотивират лицата по 

т. 1 да вземат едно или други решение във връзка с процесите на усвояване на 

европейски средства; 

5. „Компрометиране на функциите по изпълнение на бюджета по политически 

причини” е налице, когато между лица по т. 1, които участват в процесите на 

одобряване, разрешаване и изплащане на разходи по сключени договори за 

безвъзмездна финансова помощ, от една страна, и бенефициентите, кандидатите по 
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процедурите за предоставяне на безвъзмездна помощ и техните представители, от 

друга, съществува политическа зависимост, породена от членуването в или 

симпатизирането на определена политическа партия, движение или обществена 

организация и това води до основателни съмнения, че те могат да мотивират лицата по 

т. 1 да вземат едно или други решение във връзка с процесите на усвояване на 

европейски средства. Подозрения са налице винаги, когато лицата по т. 1 се намират 

помежду си в положение на йерахична подчиненост в определена политическа партия 

или движение и особено когато бенефициентите, кандидатите по процедурите за 

предоставяне на безвъзмездна помощ и техните представители са горестоящи на 

останалите лица по т. 1. 

 §2. За лицата по чл. 3, ал. 1 от настоящите вътрешни правила, конфликт на 

интереси възниква в случаите и при условията, предвидени в Закона за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси. 

 §3.  За лицата по чл. 3, ал. 2, конфликт на интереси възниква, когато е налице 

нарушение на условията на договора им с Управляващия органи/Междинното звено 

или бенефициента на ОП „Транспорт”. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 4. Изискванията за спазване на глава Втора се включват задължително в 

длъжностните характеристики на всички лица, назначени по трудово или служебно 

правоотношение в УО/МЗ и бенефициента. 

§ 5. УО/МЗ и бенефициета  водят регистър, който съдържа имената на 

напусналите служители; длъжността, която са заемали в / УО/МЗ, бенефициент/ и 

датата на прекратяване на правоотношението. След изтичане на една година от 

прекратяване на правоотношението, имената им се заличават от регистъра. 

§ 6. УО на ОП и бенефициетите /АПИ/, задължително включват настоящите 

общи насоки като приложение към Наръчниците за управление на оперативните 

програми и в Насоките за кандидатстване по съответните процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 
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§ 7. При подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ с бенефициенти, УО/МЗ залагат посочените в настоящите насоки условията и 

изисквания за избягване на конфликт на интереси и осигуряват контрол върху 

надлежното изпълнение на тези изисквания от бенефициентите. 

§ 8. УО/МЗ и бенефициентите  включват настоящите общи насоки във 

вътрешните си правила за управление и изпълнение на оперативните програми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 9.5.3 
ОБЩИ НАСОКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО 
СМИСЪЛА НА ЧЛ. 57 ОТ РЕГЛАМЕНТ 966/2012 И НОПАНФПСЕС 

ЗА СПАЗВАНЕ ПРИНЦИПА НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И 
НЕЗАВИСИМОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ 
ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ И 
КОХЕЗИОННИЯ ФОНДОВЕ НА ЕС 

Версия: 2 Дата: Януари 2017 г.  

 

538 

 

Приложение №1 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ .....................................” 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за запознаване с понятието нередности измама 

Аз, долуподписаният/та

 ................................................................................................................................ 

В качеството си 

на...................................................................................................................................................

...........................                                                        по 

Договор........................................................................................................................................

....................... На Европейска 

програма.......................................................................................................................................

............................ 

.......................................................................................................................................................

............................Декларирам,че : 
1. Запознат/а съм с определението за „нередност”: По смисъла на наредбата за определяне на 

процедурите за администриране на „нередности” по фондове и програми, съфинансирани от ЕС и 

съгласно определението, дадено в чл. 1, параграф 2 от Регламент /ЕО/ № 2988/95, Регламент /ЕО/ 

№1083/2006 и Регламент /ЕС/ №1303/ 2013, означава:  Всяко нарушение на разпоредба на правото на 

Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би 

имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от 

тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които 

се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. 

Всички форми на корупция, както и конфликтът на интереси, са нередности. 

2. Запознат/а съм с определението за „Подозрението за измама”: е „нередност”, даваща основание за 

образуване на административно или съдебно производство на национално ниво с цел да се определи 

съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така както е посочено в член 

1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за 

Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности "по отношение на 

разходите" е всяко умишлено действие или бездействие, свързано със: 

а) използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи, което 

води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейския съюз или 

бюджети, управлявани пряко от или от името на Европейския съюз; 

б) прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект; 

apis://Base=APEV&CELEX=31995R2988&ToPar=Art1&Type=201/
apis://NORM|23298|0||/
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в) разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати първоначално. 

3. Запознат/а съм с определението за "Сигнал за нередност": е постъпила, включително от анонимен 

източник, информация за извършена „нередност”. За да представлява сигнал за нередност, тази 

информация като минимум следва да дава ясна референция за конкретния проект, финансиращата 

програма, административно звено и описание на нередността. 

4. Запознат/а съм: с реда, по който мога да докладвам сигнали за наличие на 

нередности и измами или подозрение за нередности и измами, а именно на: 

Служителя по нередности в отдел „Контролни дейности и Анализ на риска” 

на Дирекция АРОК , Директор на дирекция „АРОК”, Председателя на УС в 

АПИ.  
5. Запознат/а съм, че:  при наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на 

които следва да се подават сигналите за „нередности”/”измами” и случаи на 

„нередност”, информацията се подава директно до един или до няколко от  следните 

органи: 

 Министър МРР, МТИТСТ /УО/; 

 Председателя на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, 

засягащи финансовите интереси на ЕС;  

 Ръководителя на дирекция «Защита на финансовите интереси на 

ЕС» (АФКОС) в МВР; 

 Европейската служба за борба с измамите ОLAF към ЕК. 

6. Ангажирам се да запозная всички мои служители и подизпълнители (ако е 

приложимо), работещи по изпълнението на конкретния договор, с определението за 

„нередност” и „измама”, както и с процедурите за докладване на всеки случай на 

подозрение и/или доказан случай на „нередности”. 

Настоящата декларация се изготвя в три екземпляра,  по един за деклариращия, 

служителя по нередности в отдел „Контролни дейности и анализ на риска” на 

дирекция „АРОК” и в досието на тръжната документация. 

 

 

 

Подпис:.....................................            
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                                                                                                           Приложение №2 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл.57, параграф 2 от регламент 

/ЕС, Евратом/ 

№ 966/2012 

Аз,долуподписаният/та………………………………………………………………..

……...............................................................................................................................................

........................................................... 

                                                               /трите имена/ 

В качеството си на лице, заемащо* 

………………………….......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

 *Изписва се институцията, оперативната програма, заеманата длъжност или 

позиция или назначаване, определяне/упълномощаване да изпълнява някоя от следните 

функции: служители на управляващите органи/бенефициента, които участват в 

подготовката, изпълнението и управлението на оперативната програма, членове на 

звената /екипите за управление на проекти, финансирани със средства от ЕС, друго 

/посочвасе/. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

съм запознат/та с чл.57 от регламент /ЕС, Евратом/ №966/2012, който гласи следното: 

 

       „ 1.Финансовите участници и другите лица, участващи в изпълнението и 

управлението на бюджета,     включително в подготвителни действия за това, в 

одита или контрола, не предприемат каквито и да са   дейности, които може да 

поставят собствените им интереси в конфликт с тези на Съюза. 

 

При наличие на такъв риск въпросното лице се въздържа от такива дейности и 

отнася въпроса до опровомощения разпоредител с бюджетни кредити, който 

потвърждава в писмен вид дали съществува конфликт на интереси. Въпросното 

лице информира също така своя пряк ръководител. Ако бъде установен 

конфликт на интереси, въпросното лице спира всички свои дейности по случая. 

Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити лично предприема 

понататъшни подходящи действия; 
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2. За целите на параграф 1 конфликт на интереси съществува, когато 

безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник 

или друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със 

семейството, емоционалния живот, политическата или националната 

принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг интерес, който е общ 

с този на получателя. 

Потвърждавам, че ще спазвам тези принципи и незабавно ще информирам 

членовете на институционалния орган, който отговаря за управлението и 

координирането на дейностите по програмата за всяка ситуация, която може да 

се счете за конфликт на интереси”. 

 

С настоящето декларирам , че не се намирам в ситуация на конфликт на интереси в 

горепосоченото ми качество и във връзка със заеманата от мен длъжност/позиция, 

съгласно чл.57 от Регламент /ЕС, Евратом/ № 966/2012 от европейското 

законодателство и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

/ЗПУКИ/ от националното законодателство на РБългария. 

 

До колкото ми е известно не съществуват факти или обстоятелства в миналото ми, 

понастоящем или които биха могли да възникнат в обозримо бъдеще, които могат да 

поставят под съмнение моята независимост и които да ме поставят в ситуация на 

конфликт на интереси, спрямо нормите на националното и европейско 

законодателство. 

 

Удостоверявам, че ако узная за такива обстоятелства незабавно ще съобщя на 

компетентните лица и че ако бъде установен конфликт на интереси, ще се оттегля от 

заеманата от мен длъжност/позиция. 

 

Удостоверявам, че ще спазвам поверителността на всички данни или документи, които 

са ми били поверени, които съм открил или изготвил в хода на изпълнение на 

поверените ми зъдължения. 

 

 

Подпис:................................................................                                                                

Дата:......................................... 
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Приложение: 5.01.1. 

Искане за авансово плащане от Бенефициенти  

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
 

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

Искане №     за авансово плащане  
Бенефициент: ......................................<записва се пълното име на бенефициента, съглано Договор или Заповед за отпускане на БФП> 

Период на отчитане
1
:  

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

1. Приоритетна ос:.......... <записва се №  и пълното наименование на приоритетната ос> 

2. Име на проекта:...............................<записва се пълното наименование на проекта, съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП> 

3. Номер на проекта съгласно ИСУН 2020: ...................<записва се №  на проекта, регистриран в ИСУН> 

4. Финансова помощ по фондове на ЕС: EФРР         КФ     

5. Голям проект Да    Не    

6. Решение за одобрение на проекта от УО: №                          Дата 

7.  Заповед/Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ:   №              Дата 

8. Обща стойност по проекта:   ………………лева 

9. Стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта:  ……...лева ,    в т.ч.  ЕФРР/КФ..............лева,      Държавен бюджет .............. лева 

Забележка:  
(1)

 Записва се  периода, от датата на подписване на договор/заповед за отпускане на БФП до датата на изготвяне на ИАП 

II. БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (БФП),  ДОКЛАДВАНА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА             

1.Обща стойност на БФП по проекта:                                                                                                                                           ………………  (лева) 

2. Общ размер на БФП, докладвана в настоящото искане за плащане:                                                                                 ……………… (%) 

3. Обща стойност на БФП, докладвана в настоящото искане за плащане:                                                                           ........................  (лева) 

4. Обща стойност на БФП, одобрена с предишни искания за авансово плащане:                                                               ..…………......  (лева) 

5=(3+4). Обща стойност на  авансовото плащане на БФП:                                                                                                    ……………  (лева) 
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Приложение: 5.01.1. 

Искане за авансово плащане от Бенефициенти  

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
 

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

 

 

 

 

III. ДОКЛАДВАНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

Разходни категории, одобрени за финансиране по 

Договор/Заповед за отпускане на БФП 

Стойност на 

БФП, 

докладвана в 

настоящото 

искане за 

плащане 

 

Стойност на БФП, 

одобрена с 

предишни 

искания за 

авансово плащане 

Стойност на БФП, 

предстояща за 

докладване в 

бъдещи искания за 

авансово плащане 

Допустим размер на авансово 

плащане на БФП, съгласно 

Договор/Заповед за отпускане 

на БФП 

(1) (2) (3) (4) 

     

       

       

ОБЩО       

 

 

IV.  ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИСКАНЕТО ЗА АВАНСОВО  ПЛАЩАНЕ: 

  

Приложение 1 - "Информация за сключените по проекта договори за изпълнение/услуги/доставки”     

Приложение № 2 „ Прогноза за плащанията за периода от .........г.  до .........г. <записва се периода на продължителност на проекта>   

   

V. ОДОБРЕНИЕ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА 

●   Потвърждавам, че информацията, докладвана в настоящото искане за авансово плащане е вярна и проверена. Документите описани в Приложение 
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Приложение: 5.01.1. 

Искане за авансово плащане от Бенефициенти  

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
 

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

1 са архивирани в нашите офиси и са на разположение за контрол, при необходимост. 

●    Декларирам, че към момента на подаване на настоящото искане за авансово плащане за всички дейности, включени в обхвата на проект  

№...........<записва се № и пълното наименование на проекта, съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП> не са използвани средства от други 

програми на Общността или от национални програми и за други програмни периоди. 

 Декларирам, че към момента на подаване на настоящото искане за авансово плащане за всички дейности, включени в обхвата на проект  

№...........<записва се № и пълното наименование на проекта, съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП> не са използвани средства от държавни 

помощи 

●   Декларирам, че към момента на подаване на настоящото искане за авансово плащане представлявания от мен бенефициент по проект  

№...........<записва се № и пълното наименование на проекта, съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП> е регистрирано/нерегистрирано лице по 

чл………ЗДДС. <ненужнжното се зачертава>. и прилагам заверено копие на документа, удостоверяващ съответното обстоятелство. 
  

Име на Ръководителя на проекта/  

Упълномощен представител на бенефициента:                 ………………………………………………………                                   Дата: 

                                                                                                                                                 / Подпис и печат /  
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Приложение: 5.01.1. 

Искане за авансово плащане от Бенефициенти  

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
 

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

Приложение № 1 „Информация за сключените по проекта договори за изпълнение (строителство/ услуги/доставки)” 

Искане за плащане № 

Име на Проекта:  

Номер на проекта,  съгласно ИСУН 2020: 

 

Вид договор  
Предмет на 

договора 
№ и дата на договора Изпълнител 

Общо 

договорирани 

средства вкл.ДДС 

Вид  на тръжната 

процедура 

 

Правно основание за 

процедурата 

 

Документ (№/дата) за 

одобрение от УО на Договора 

за изпълнение / 

Анекси към Договора за 

изпълнение* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Строителство (a)               

 Основен Договор 
              

Анекс № 1 
              

Междинна сума (a) 
              

Доставки (b)               

 Основен Договор               

Анекс № 1               

Междинна сума (b) 
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Приложение: 5.01.1. 

Искане за авансово плащане от Бенефициенти  

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
 

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

Услуги (c)               

 Основен Договор 
              

Анекс № 1 
              

Междинна сума (c) 
              

Обучения и 

техническа помощ 

(d) 

              

 Основен Договор               

Анекс № 1               

Междинна сума (d) 
              

Други (е)               

 Основен Договор 
              

Анекс № 1 
              

Междинна сума (е) 
              

ОБЩО 

(a)+(b)+(c)+(d)+(e) 
          

*Забележка:  В случаите, в които няма одобрение от УО, бенефициентът следва да посочи основание

 

 

Приложение 2 „Прогноза за плащанията за периода от .........г.  до .........г. <записва се периода на продължителност на проекта>” 
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№ на проекта 

Стойност 

на проекта           

(колона 1) 

Стойност на 

договор за 

изпълнение 

на 

строителство 

/ услуги / 

доставки                                  

(колона 2) 

Стойност на 

разходи за 

дейности по 

проекта извън 

обхвата на 

сключените 

договори за 

изпълнение*                                                

(колона 3)    

Резерв по проекта     

(= к.1 - к.2 - к.3) 

Договор / Заповед за отпускане на БФП и наименование на проекта 

  

Договори за 

изпълнение                                          

№ и предмет 
  

Обща Стойност (лева)         

Безвъзмездна финансова помощ (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

Международни финансови институции (МФИ) (лева)         

Други изгочници на финансиране (лева)         

Година 

Януари 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Февруари 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Март 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         



 

549 

 

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Април 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Май 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Юни 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Юли 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Август  

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           
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 Септември  

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Октомври 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Ноември 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Декември 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

  

Общо БФП   (лева)         

Общо 

Съфинансиране от 

Бенефициента   (лева)         

Общо МФИ   (лева)         

Общо Други 

източници на 

финансиране   (лева)         

Общо за ……….. 

година   (лева)         
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Общо БФП             

Общо 

Съфинансиране от 

Бенефициента             

Общо МФИ             

Общо Други 

източници на 

финансиране             

Общо за проекта             
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Приложение 10.12.2 (5.01.2) 

Формат на Искане за междинно плащане 
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Искане № … за междинно плащане   

 
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

 

Бенефициент: :.......................................<записва се пълното име на бенефициента,  съглано Договор или Заповед за отпускане на БФП.> 

 

Период на отчитане ………………………
(1)

:                                                                                                                   

 

1. Приоритетна ос:......................................... <записва се №  и пълното наименование на приоритетната ос> 

 

2. Име на проекта: <записва се пълното наименование на проекта, съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП> 

 

3. Номер на проекта, съгласно Иинформационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020): ............. <записва се №  на проекта, регистриран в ИСУН> 

 

4. Финансова помощ по фондове на ЕС:  
 EФРР             Кохезионен фонд 

 

5. Голям проект                                                                                                                 Да                                                                                 Не 

 

6. Решение за одобрение на проекта от УО:  № ...............   Дата: 

 

7.  Договор/Заповед за отпускане на безвъзмездна финансова помощ:                        №...............             Дата :                         
 

8. Обща стойност на проекта:                                                                                               .................... лева 

 

9. Стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта:                   ...................  лева           

в т.ч.  ЕФРР/КФ ...................  лева                            

НС 
..................   лева 

 

 

10. = ( 9./ 8.)  Дял на безвъзмездната финансова помощ от общата стойност на 

проекта (%) :            

                                                                     

                                          

.................    % 

 

11. Обща стойност на неприемливите за финансиране от безвъзмездната финансова помощ разходи за проекта                                             ....................  лева 

 

12=(11./ 8.) Дял на неприемливите за финансиране от безвъзмездната финансова помощ разходи за проекта (%)                                            ....................  % 
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( 1 ) 

 Записва се отчетния период между две искания за плащане 

II. РАЗХОДИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ,  ДОКЛАДВАНИ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА                                                                                               Единица: Лева                                                                       

 

II.B.1 ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТА: 

 

1.Общо разходи по проекта, докладвани с предишни искания за плащане към настоящата дата : …………… 

 

в т.ч. ДДС                …………… 

 

2. Обща стойност на неверифицираните разходи по проекта към  настоящата дата:                                                                                                   

 

                                                                                                                                  В т.ч. по искания ца плащане, непроцедирани от УО:         

                                                                                                        

3. Наложени от УО финансови корекции        

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

…………… 

 

…………… 

4 = (1-2-3).. Обща стойност на верифицираните разходи по проекта към настоящата дата :            ………….. 

 

 

5 . Общо разходи по проекта докладвани в настоящото искане за плащане: …………… 

в т.ч. ДДС                …………… 

 

6=(1+5) Общо докладвани разходи по проекта: 

…………… 

 

в т.ч. ДДС               …………… 

 

II. B.2. БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТА 

 

7. Обща стойност на одобрената безвъзмездната финансова помощ по проекта, докладвана с предишни искания за плащане: 

 

...................... 

8. Обща стойност на неодобрената безвъзмездната финансова помощ по проекта към  настоящата  дата:         

 

                                                                                                                                   В т.ч. по искания за плащане, непроцедирани от УО:                                                                                                                                           

 

9. Наложени от УО финансови корекции  

 

...................... 

10=(7-9).Обща стойност на одобрената  безвъзмездната финансова помощ по проекта към настоящата дата: 

 
.....………….. 
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11 . Стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта, докладвана в настоящото искане за плащане:  

 
......………….. 

12=(10+11).Обща стойност на докладваната безвъзмездна финансова помощ по проекта:                       ……………… 

 

 

 

 

 

III. ОПИСАНИЕ НА РАБОТИТЕ/ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С РАЗХОДИТЕ, ДОКЛАДВАНИ В НАСТОЯЩОТО ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ                                                                                     
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IV.  БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Единица : 

Лева 
 

Разходни категории, 

одобрени за 

финансиране по 

Договор/Заповед за 

отпускане на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

Обща стойност на 

одобрената БФП с 

предишни искания за 

плащане 

Стойност на БФП, докладвана с 

настоящото искане за плащане 

Общо  БФП към 

настоящата дата 

БФП, предстояща за 

докладване в бъдещи 

отчетни периоди 

Общо одобрена 

БФП , съгласно 

Договор/Заповед за 

отпускане на БФП 

 

 

Общо 

докладвани 

разходи по 

проекта в 

настоящото 

искане за 

плащане 

 

 

Обща 

стойност на 

БФП, 

докладвана 

с 

настоящото 

искане за 

плащане / 

Общо 

докладвани 

разходи по 

проекта в 

настоящото 

искане за 

плащане 

% 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7)=(2)/(6) 

        

               

               

               

ОБЩО        
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V. ДОКЛАДВАНИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Единица: Лева                    

Разходни 

категории, 

одобрени за 

финансиране по 

Договор/Заповед 

за отпускане на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ 
 

Обща стойност на 

верифицираните 

разходи по проекта към 

настоящата дата по 

източници на 

финансиране 

Обща стойност на 

неверифицираните 

разходи по проекта 

към настоящата  

дата 

 

Общо разходи по проекта 

докладвани в настоящото 

искане за плащане 

 

Предстоящи за 

докладване разходи 

по проекта в бъдещи 

отчетни периоди 

 

Общ бюджет, съгласно 

Договор/Заповед за отпускане на 

БФП  

 

Обща стойност на 

верифицираните разходи по 

проекта към настоящата 

дата по източници на 

финансиране / Общ бюджет, 

съгласно Договор/Заповед за 

отпускане на БФП (%) 

БФП 

Съфинанс

иране от 

бенефици

ента 

Други 

източниц

и 

Допустими 

за 

финансиран

е от БФП 

Недопустим

и за 

финансиран

е от БФП 

БФП 

Съфинансиране 

от 

бенефициента 

Други 

източници 

Допустими 

за 

финансиране 

от БФП 

Недопустими 

за 

финансиране 

от БФП 

БФП 

Съфинансира

не от 

бенефициента 

Други 

източници 
БФП 

Съфинанси

ране 

от 

бенефицие

нта 

Други 

източници 

                 

 

ОБЩО 
                

 
 

 

 

 

VI. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ 

 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИСКАНЕТО ЗА МЕЖДИННО/ ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ: 

Приложение № 1 - "Списък на разходите”   

 

Приложение № 2 - " Информация за сключените по проекта договори за изпълнение на строителни работи /услуги/доставки ”   

Приложение № 3- „Декларация за потвърждение на изпълнението  на обстоятелствата по т. 7 от ДНФ № 02/01.07.2014 Г.                                                                 
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Приложение № 4 „ Прогноза за плащанията за периода от .........г.  до .........г. <записва се периода на продължителност на проекта>  

 

Приложение № 5  „Информация за извършените проверки на място от бенефициента свързани с докладваните разходи” 

  

VIII. ОДОБРЕНИЕ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА 

●     Декларирам, че информацията за физическото и финансово изпълнение на проект № .................................. <записва се № и пълното наименование на проекта, съгласно Договор/Заповед 

за отпускане на БФП>, докладвана в настоящото искане за плащане е вярна и действителна. Документите описани в Приложение 1 и Приложение 2 са архивирани в нашите 

офиси  и са на разположение за проверка и контрол, при необходимост. Документите, удостоверяващи реалното извършване на включените дейности в настоящото искане за 
плащане се съхраняват в <записва се звено в структурата на бенефициента> 

●     Декларирам, че към момента на подаване на настоящото искане за плащане за всички дейности, включени в обхвата на проект  №...........<записва се № и пълното наименование на 

проекта, съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП> не са използвани средства от други програми на Общността или от национални програми и за други програмни периоди. 

●     Декларирам, че към момента на подаване на настоящото искане за плащане за всички дейности, включени в обхвата на проект  №...........<записва се № и пълното наименование на 

проекта, съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП> не са използвани средства от държавни помощи 

●   Декларирам, че към момента на подаване на настоящото искане за плащане представлявания от мен бенефициент по проект  №...........<записва се № и пълното наименование на 

проекта, съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП> е регистрирано/нерегистрирано лице по чл………ЗДДС. <ненужнжното се зачертава>.  На Управляващият орган е 

представен съответния документ и няма промяна в статута на регистрация. по ЗДДС. 
 

Име на Ръководителя на проекта/  

Упълномощен представител на бенефициента         …………………                                                       Дата:  

               (име и подпис  )       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1- Списък на разходите 

Искане за плащане №  
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Име на Проекта:  

Номер на проекта, съгласно Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН):  

  
 

Договор за 

изпълнение                                          

№ /Анекс 

към 

Договор за 

изпълнение 

№ Изпълнител 

ФАКТУРА/ ЕКВИВАЛЕНТЕН 

РАЗХОДОООПРАВДАТЕЛЕН 

ДОКУМЕНТ 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ СУМА НА ПЛАЩАНЕ                СУМА НА ДОКЛАДВАНИТЕ РАЗХОДИ 

и предмет 

  

№ Дата Документ за плащане/дата СЕБРА 
СОБСТВЕН 

БЮДЖЕТ 
БФП СЪФИНАНСИРАНЕ ДДС ОБЩО   

  

Договор №                        

Разходи извън 

обхвата на 

сключените 
договори за 

изпълнение            

                      

  
  

  
  

  
    

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 „Информация за сключените по проекта договори за изпълнение (строителство/ услуги/доставки)” 

Искане за плащане № 

Име на Проекта:  

Номер на проекта,  съгласно Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН): 
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Вид договор  Предмет на договора 
№ и дата на 

договора 
Изпълнител 

Общо договорирани 

средства вкл.ДДС 

Вид  на тръжната 

процедура 

 

Правно основание за 

процедурата 

 

Документ за одобрение от УО на 

Договора за изпълнение / 

Анекси към Договора за 

изпълнение  (*)           

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Строителство (a)               

 Основен Договор 
              

Анекс № 1 
              

Междинна сума (a) 
              

Доставки (b)               

 Основен Договор 
              

Анекс № 1 
              

Междинна сума (b) 
              

Услуги (c)               

 Основен Договор 
              

Анекс № 1 
              

Междинна сума (c) 
              

Обучения и 

техническа помощ 

(d) 

              

 Основен Договор 
              

Анекс № 1 
              

Междинна сума (d) 
              

Други (е)               

 Основен Договор 
              

Анекс № 1 
              

Междинна сума (е) 
              

ОБЩО 

(a)+(b)+(c)+(d)+(e) 
          

*За договори, които не подлежат на одобрение от УО се записва основанието за това 
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Приложение № 3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за потвърждение на изпълнението на обстоятелствата по т.7 от ДНФ  № 02/01.07.2014 г.  

Оперативна програма:  

Проект: 

Бенефициент: 

Аз, долуподписаният/та........................................., Ръководител на проект/ Представител на ............, 

бенефициент........................по проект “....………….”, приоритетна ос “…………..”, Оперативна програма 

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 , определен/а със Заповед №………..от………….г. 

на…………....или акт за упълномощаване..................................<записва се Заповедта или друг акт за 

упълномощаване, с която/който се определя лицето да ръководи проекта>, с настоящото декларирам, че:

  

 Отбележете с  √ (в случай 

на Да) и N/A  (в случаите, 

когато е неприложимо ) 

Изборът на изпълнител по проекта е осъществен, съгласно условията и реда на 

Закона за обществените поръчки и/или съответната приложима нормативна уредба  
 

Дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципа за добро 

финансово управление 

 

Искането за плащане включва само допустими и действително извършени  разходи, 

придружени от фактури и/или счетоводни документи с еквивалентна  

доказателствена стойност,  съгласно приложимото законодателство, които се 

съхраняват при бенефициента  

 

Напредъкът по проекта, в това число финансов и физически, е проверен от 

бенефициента, включително чрез проверка на място 
 

Извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документирани и 

документите  са на разположение на националните и европейски контролни и 

одитни органи при поискване 

 

Извършените разходи, свързани с изпълнението на проекта са надлежно 

осчетоводени в специално обособена аналитичност в счетоводната система на 

бенефициента и при поискване счетоводната система е достъпна за проверка от 

националните и европейски контролни и одитни органи 

 

При извършени одити и/или проверки не са констатирани слабости и пропуски при 

управлението на одобрения проект или,, ако са констатирани такива,  са предприети 

действия  за тяхното отстраняване по одобрен график с корективни мерки 

 

 

Дата:         
(Име с главни букви, печат и подпис на  

Ръководителя на проекта/ 

Представителя на бенефициента) 
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Приложение 4 „Прогноза за плащанията за периода от .........г.  до .........г. <записва се периода на продължителност на проекта>” 

        

№ на проекта 

Стойност 

на проекта           

(колона 1) 

Стойност на 

договор за 

изпълнение 

на 

строителство 

/ услуги / 

доставки                                  

(колона 2) 

Стойност на 

разходи за 

дейности по 

проекта извън 

обхвата на 

сключените 

договори за 

изпълнение*                                                

(колона 3)    

Резерв по проекта     (1)                                   

(= к.1 - к.2 - к.3) 

Договор / Заповед за отпускане на БФП и наименование на проекта 

  

Договори за 

изпълнение                                          

№ и предмет 
  

Обща Стойност (лева)         

Безвъзмездна финансова помощ (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

Международни финансови институции (МФИ) (лева)         

Други изгочници на финансиране (лева)         

Година 

Януари 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Февруари 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Март БФП (лева)         
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Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Април 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Май 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Юни 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Юли 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Август  
БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         
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МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

 Септември  

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Октомври 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Ноември 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

Декември 

БФП (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на финансиране (лева)         

Общо           

  

Общо БФП   (лева)         

Общо 

Съфинансиране от 

Бенефициента   (лева)         
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Общо МФИ   (лева)         

Общо Други 

източници на 

финансиране   (лева)         

Общо за ……….. 

година   (лева)         

Общо БФП             

Общо 

Съфинансиране от 

Бенефициента             

Общо МФИ             

Общо Други 

източници на 

финансиране             

Общо за проекта             

 * Бенефициентът пояснява в забележка размера на резерва по съответните категории разходи за проекта  
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Приложение 5 

 

Информация за извършените проверки на място от бенефициента, свързани с докладваните разходи 
 

Номер и дата 

на доклада от 

проверка на 

място 

Договор Документ за 

плащане, съотносим 

към провеката 

(включено в 

настоящото ИМП) 

Период на 

проверката 

Ключови констатации 

/ препоръки 

Заключение от проведената проверка 

(по отношение достоверността и допустимостта на разхода) 

      

      

      

      

      

 

Забележка: Към справката се прилагат всички доклади на проведени проверки на място от бенефициента. 
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                       Приложение 10.12.2.1 (5.01.3) 

          Формат на Искане за окончателно плащане 
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Приложение: 5.01.3 

Искане за окончателно плащане от Бенефициенти по ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 
   стр.  

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

Х 2016 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2.0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

Искане № … за  окончателно  плащане   
 

 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

Бенефициент: :.......................................<записва се пълното име на бенефициента,  съглано Договор или Заповед за отпускане на БФП.> 

 

Период на отчитане ………………………
(1)

:                                                                                                                   

 

1. Приоритетна ос:......................................... <записва се №  и пълното наименование на приоритетната ос> 

2. Име на проекта: <записва се пълното наименование на проекта, съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП> 

3. Номер на проекта, съгласно Иинформационната система за управление и наблюдение(ИСУН 2020): ............. <записва се №  на проекта, регистриран в ИСУН> 

 

4. Финансова помощ по фондове на ЕС:  
 EФРР             Кохезионен фонд 

5. Голям проект                                                                                                                 Да                                                                                 Не 

 

6. Решение за одобрение на проекта от УО:  № ...............   Дата: 

 

7.  Договор/Заповед за отпускане на безвъзмездна финансова помощ:                        №...............             Дата :                         
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Приложение: 5.01.3 

Искане за окончателно плащане от Бенефициенти по ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 
   стр.  

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

Х 2016 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2.0 

8. Обща стойност на проекта:                                                                                               .................... лева 

9. Стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта:                   ...................  лева           

в т.ч.  ЕФРР/КФ ...................  лева                            

НС 
..................   лева 

 

 

10. = ( 9./ 8.)  Дял на безвъзмездната финансова помощ от общата стойност на 

проекта (%) :                                                                
.................    % 

 

11. Обща стойност на неприемливите за финансиране от безвъзмездната финансова помощ разходи за проекта                                             ....................  лева 

12=(11./ 8.) Дял на неприемливите за финансиране от безвъзмездната финансова помощ разходи за проекта (%)                                            ....................  % 

 
( 1 ) 

 Записва се  периода на продължителност на проекта 

II. РАЗХОДИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ,  ДОКЛАДВАНИ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА                                                                                               Единица: Лева                                                                       

II.B.1 ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТА: 

1.Общо разходи по проекта докладвани с предишни искания за плащане към настоящата дата : …………… 

2. Обща стойност на неверифицираните разходи по проекта към  настоящата  дата  

                                                                                                                                  В т.ч. по искания за плащане, непроцедирани от УО:         

 

3.   Наложени от УО финансови корекции      

 

 

…………… 

 

…………… 

 

4. = (1-2-3).. Обща стойност на верифицираните разходи по проекта към настоящата  дата :  

           

.………….. 

 

5. Общо разходи по проекта докладвани в настоящото искане за плащане: 

 
…………… 

в т.ч. ДДС               …………… 

 



  

 

571 

 

Приложение: 5.01.3 

Искане за окончателно плащане от Бенефициенти по ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 
   стр.  

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

Х 2016 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2.0 

6=(1+5) Общо докладвани разходи по проекта: 

 

 

…………… 

в т.ч. ДДС               …………… 

 

 

II. B.2. БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТИ НЕГЕНЕРИРАЩИ ПРИХОДИ 

7. Обща стойност на одобрената безвъзмездната финансова помощ по проекта, докладвана с предишни искания за плащане: ...................... 

8. Обща стойност на неодобрената безвъзмездната финансова помощ по проекта към  настоящата  дата : 

                                                                                                                                   В т.ч. по искания за плащане, непроцедирани от УО:                                                                                                                                           

9.  Наложени от УО финансови корекции: 

 

...................... 

...................... 

 

10=(7-9).Обща стойност на одобрената  безвъзмездната финансова помощ по проекта към настоящата дата: 
.....………….. 

 

11 . Стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта, докладвана в настоящото искане за плащане:  ......………….. 

12=(10+11).Обща стойност на докладваната безвъзмездна финансова помощ по проекта:   ……………… 

 

II. B.3 БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТИ ГЕНЕРИРАЩИ ПРИХОДИ 
(2)

 : 

15. Стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта, докладвана в предишни искания за плащане  ...................... 

14. Обща стойност на неодобрената безвъзмездната финансова помощ по проекта към  настоящата  дата: ...................... 

15.=(15--16 ) Обща стойност на одобрената  безвъзмездната финансова помощ по проекта към настоящата дата: ...................... 

16. Генерирани приходи по проекта докладвани с предишни искания за плащане: ....................... 

17. Генерирани приходи по проекта докладвани в настоящото искане за плащане: …………….. 

18= (14+15) Общо генерирани приходи по проекта към настоящата дата: …………….. 
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19. Стойност на  безвъзмездната финансова помощ по проекта, докладвана в настоящото искане за плащане: ………………. 

208=(19-17)  Обща стойност на докладваната безвъзмездна финансова помощ по проекта  с настоящото искане за 

плащане без генерирани приходи: 
…………….. 

 

Забалежка: 
 () 

 Записва се стойността на генерираните приходи, които в апликационната форма предварително не са отразени и взети предвид при подготовката на анализа на ползите и разходите за проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОПИСАНИЕ НА РАБОТИТЕ/ДЕЙНОСТИТЕ/ ПОЛУЧЕНИ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ, СВЪРЗАНИ С РАЗХОДИТЕ, ДОКЛАДВАНИ В НАСТОЯЩОТО ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ                                                                                     
 

 

 

 

 

Забалежка: 
 () 

 В случай, че по проекта е отпусната държавна помощ, същата следва да се опише, като се посочат  наименование на мярката, вид и размер на помощта.  
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IV. БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Единица : Лева 
 

Разходни категории, 

одобрени за 

финансиране по 

Договор/Заповед за 

отпускане на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

Обща стойност на 

одобрената БФП с 

предишни искания за 

плащане 

Стойност на БФП, докладвана с 

настоящото искане за плащане 

Общо  БФП към 

настоящата дата 

БФП, предстояща за 

докладване в бъдещи 

отчетни периоди                     

Общо одобрена БФП , 

съгласно 

Договор/Заповед за 

отпускане на БФП 

 

 

Общо 

докладвани 

разходи по 

проекта в 

настоящото 

искане за 

плащане 

 

 

 

Обща 

стойност на 

БФП, 

докладвана с 

настоящото 

искане за 

плащане / 

Общо 

докладвани 

разходи по 

проекта в 

настоящото 

искане за 

плащане 

% 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5).=(3)+(4) (6) (7)=(2)/(6) 
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ОБЩО        

 

 

V. ДОКЛАДВАНИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Единица: Лева                    

Разходни 

категории, 

одобрени за 

финансиране по 

Договор/Заповед 

за отпускане на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ 
 

Обща стойност на 

верифицираните 

разходи по проекта към 

настоящата дата по 

източници на 

финансиране 

Обща стойност на 

неверифицираните 

разходи по проекта 

към настоящата  

дата 

 

Общо разходи по проекта 

докладвани в настоящото 

искане за плащане 

 

Предстоящи за 

докладване разходи 

по проекта в бъдещи 

отчетни периоди 

 

Общ бюджет, съгласно 

Договор/Заповед за отпускане на 

БФП  

 

Обща стойност на 

верифицираните разходи по 

проекта към настоящата дата 

по източници на финансиране 

/ Общ бюджет, съгласно 

Договор/Заповед за отпускане 

на БФП (%) 

БФП 

Съфинансир

ане от 

бенефициен

та 

Други 

източниц

и 

Допусти

ми за 

финанси

ране от 

БФП 

Недопустими 

за финансиране 

от БФП 

БФП 

Съфинансиран

е от 

бенефициента 

Други 

източници 

Допустими 

за 

финансиран

е от БФП 

Недопустими 

за финансиране 

от БФП 

БФП 

Съфинансиран

е от 

бенефициента 

Други 

източници 
БФП 

Съфинан

сиране 

от 

бенефиц

иента 

Други 

източници 
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ОБЩО 
                

 

 

VI. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИСКАНЕТО ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ: 

Приложение № 1 - "Списък на разходите”   

 

Приложение № 2 - " Информация за сключените по проекта договори за изпълнение на строителни работи /услуги/доставки ”   

Приложение № 3- „Декларация за потвърждение на изпълнението  на обстоятелствата по т. 7 от ДНФ № 02/01.07.2014 Г.                                                                 

Приложение № 4 „ Прогноза за плащанията за периода от .........г.  до .........г. <записва се периода на продължителност на проекта>  

Приложение № 5  „Информация за извършените проверки на място от бенефициента свързани с докладваните разходи” 

  

Приложение № … Обобщена справка за извършените разходи по проекта  

VIII. ОДОБРЕНИЕ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА 

●     Декларирам, че информацията за физическото и финансово изпълнение на проект № .................................. <записва се № и пълното наименование на проекта, 

съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП>, докладвана в настоящото искане за плащане е вярна и действителна. Документите описани в Приложение 1 

и Приложение 2 са архивирани в нашите офиси  и са на разположение за проверка и контрол, при необходимост. Документите, удостоверяващи 

реалното извършване на включените дейности в настоящото искане за плащане се съхраняват в <записва се звено в структурата на 

бенефициента> 
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●     Декларирам, че към момента на подаване на настоящото искане за плащане за всички дейности, включени в обхвата на проект  №...........<записва се № 

и пълното наименование на проекта, съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП> не са използвани средства от други програми на Общността или от национални 

програми и за други програмни периоди. 

●     Декларирам, че към момента на подаване на настоящото искане за плащане за всички дейности, включени в обхвата на проект  №...........<записва се № 

и пълното наименование на проекта, съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП> не са използвани средства от държавни помощи 

●   Декларирам, че към момента на подаване на настоящото искане за плащане представлявания от мен бенефициент по проект  №...........<записва се № и 

пълното наименование на проекта, съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП> е регистрирано/нерегистрирано лице по чл………ЗДДС. <ненужнжното се зачертава>.  

На Управляващият орган е представен съответния документ и няма промяна в статута на регистрация. по ЗДДС. 
 

Име на Ръководителя на проекта/  

Упълномощен представител на бенефициента         …………………                                                       Дата:  

               (име и подпис  )       

 

Приложение № 1- Списък на разходите 

Искане за плащане №  

Име на Проекта:  

Номер на проекта, съгласно Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН):  
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Договор за 

изпълнение                                          

№ /Анекс 

към 

Договор за 

изпълнение 

№ Изпълнител 

ФАКТУРА/ ЕКВИВАЛЕНТЕН 

РАЗХОДОООПРАВДАТЕЛЕН 

ДОКУМЕНТ 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ СУМА НА ПЛАЩАНЕ                СУМА НА ДОКЛАДВАНИТЕ РАЗХОДИ 

и предмет 

  

№ Дата Документ за плащане/дата СЕБРА 
СОБСТВЕН 

БЮДЖЕТ 
БФП СЪФИНАНСИРАНЕ ДДС ОБЩО   

  

Договор №                        

Разходи извън 

обхвата на 

сключените 
договори за 

изпълнение            

                      

  
  

  
  

  
    

 

 

 

Приложение № 2 „Информация за сключените по проекта договори за изпълнение (строителство/ услуги/доставки)” 
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Искане за плащане № 

Име на Проекта:  

Номер на проекта,  съгласно Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН): 

 

Вид договор  Предмет на договора 
№ и дата на 

договора 
Изпълнител 

Общо договорирани 

средства вкл.ДДС 

Вид  на тръжната 

процедура 

 

Правно основание за 

процедурата 

 

Документ за одобрение от УО на Договора за 

изпълнение / 

Анекси към Договора за изпълнение  (*)           

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Строителст

во (a) 
              

 Основен Договор 
              

Анекс № 1               

Междинна сума 

(a) 
              

Доставки (b)               

 Основен Договор 
              

Анекс № 1 
              

Междинна сума 

(b) 
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Услуги (c)               

 Основен Договор 
              

Анекс № 1 
              

Междинна сума 

(c) 
              

Обучения и 

техническа 

помощ (d) 

              

 Основен Договор               

Анекс № 1               

Междинна сума 

(d) 
              

Други (е)               

 Основен Договор 
              

Анекс № 1               

Междинна сума 

(е) 
              

ОБЩО 

(a)+(b)+(c)+(d)

+(e) 
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Приложение № 3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за потвърждение на изпълнението на обстоятелствата по т.7 от ДНФ  № 02/01.07.2014 г.  

Оперативна програма:  

Проект: 

Бенефициент: 

Аз, долуподписаният/та........................................., Ръководител на проект/ Представител на ............, бенефициент........................по проект 

“....………….”, приоритетна ос “…………..”, Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 , определен/а със 

Заповед №………..от………….г. на…………....или акт за упълномощаване..................................<записва се Заповедта или друг акт за 

упълномощаване, с която/който се определя лицето да ръководи проекта>, с настоящото декларирам, че: 

 Отбележете с  √ (в случай 

на Да) и N/A  (в 

случаите, когато е 

неприложимо ) 

Изборът на изпълнител по проекта е осъществен, съгласно условията 

и реда на Закона за обществените поръчки и/или съответната 

приложима нормативна уредба  

 

Дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципа за  
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добро финансово управление 

Искането за плащане включва допустими и действително извършени  

разходи, придружени от фактури и/или други счетоводни документи 

с еквивалентна  доказателствена стойност,  съгласно приложимото 

законодателство, които се съхраняват при бенефициента  

 

Напредъкът по проекта, в това число финансов и физически, е 

проверен от бенефициента, включително чрез проверка на място 

 

Извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно 

документирани и документите  са на разположение на националните 

и европейски контролни и одитни органи при поискване 

 

Извършените разходи, свързани с изпълнението на проекта са 

надлежно осчетоводени в специално обособена аналитичност в 

счетоводната система на бенефициента и при поискване, 

счетоводната система е достъпна за проверка от националните и 

европейски контролни и одитни органи 

 

При извършени одити и/или проверки не са констатирани слабости и 

пропуски при управлението на одобрения проект, или, ако са 

констатирани такива  са предприети действия  за тяхното 

отстраняване,  по одобрен график с корективни мерки 
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транспортна инфраструктура“ 2014-2020 
   стр.  

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

Х 2016 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2.0 

 

Дата:       

  

(Име с главни букви, печат и подпис на  

Ръководителя на проекта/ 

Представителя на бенефициента) 

 

 

Приложение 4 „Прогноза за плащанията за 

периода от .........г.  до .........г. <записва се 

периода на продължителност на проекта>” 

 

        

№ на проекта 

Стойност 

на 

проекта           

(колона 1) 

Стойност 

на договор 

за 

изпълнение 

на 

строителст

во / услуги / 

доставки                                  

(колона 2) 

Стойност на 

разходи за 

дейности по 

проекта 

извън 

обхвата на 

сключените 

договори за 

изпълнение*                                                

(колона 3)    

Резерв по проекта     (1)                                   

(= к.1 - к.2 - к.3) 

Договор / Заповед за отпускане на БФП и наименование на проекта 

  

Договори за 

изпълнение                                          

№ и 

предмет   

Обща Стойност (лева)         

Безвъзмездна финансова помощ (лева)         

Съфинансиране от Бенефициента (лева)         
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Приложение: 5.01.3 

Искане за окончателно плащане от Бенефициенти по ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 
   стр.  

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

Х 2016 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2.0 

Международни финансови институции (МФИ) (лева)         

Други изгочници на финансиране (лева)         

Годин

а 

Януари 

БФП (лева)         

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на 

финансиране (лева)         

Общо           

Февруари 

БФП (лева)         

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на 

финансиране (лева)         

Общо           

Март 
БФП (лева)         

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева)         
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Приложение: 5.01.3 

Искане за окончателно плащане от Бенефициенти по ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 
   стр.  

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

Х 2016 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2.0 

МФИ (лева)         

Други източници на 

финансиране (лева)         

Общо           

Април 

БФП (лева)         

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на 

финансиране (лева)         

Общо           

Май 

БФП (лева)         

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на 

финансиране (лева)         

Общо           

Юни БФП (лева)         
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Приложение: 5.01.3 

Искане за окончателно плащане от Бенефициенти по ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 
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МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

Х 2016 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2.0 

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на 

финансиране (лева)         

Общо           

Юли 

БФП (лева)         

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на 

финансиране (лева)         

Общо           

Август  

БФП (лева)         

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на 

финансиране (лева)         

Общо           
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Приложение: 5.01.3 
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   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

Х 2016 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2.0 

 Септември  

БФП (лева)         

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на 

финансиране (лева)         

Общо           

Октомври 

БФП (лева)         

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на 

финансиране (лева)         

Общо           

Ноември 

БФП (лева)         

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на 

финансиране (лева)         
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Приложение: 5.01.3 

Искане за окончателно плащане от Бенефициенти по ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 
   стр.  

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

Х 2016 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2.0 

Общо           

Декември 

БФП (лева)         

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева)         

МФИ (лева)         

Други източници на 

финансиране (лева)         

Общо           

  

Общо БФП   (лева)         

Общо 

Съфинансиране 

от Бенефициента   (лева)         

Общо МФИ   (лева)         

Общо Други 

източници на 

финансиране   (лева)         

Общо за ……….. 

година   (лева)         

Общо БФП             

Общо             
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Приложение: 5.01.3 
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   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

Х 2016 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2.0 

Съфинансиране 

от Бенефициента 

Общо МФИ             

Общо Други 

източници на 

финансиране             

Общо за проекта             

 
* Бенефициентът пояснява в забележка размера на резерва по съответните категории разходи за 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 5 

 

                                                                                                                                  Информация за                       извършените проверки на 

място от бенефициента, свързани с докладваните разходи 
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Приложение: 5.01.3 
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   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

Х 2016 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2.0 

 

 

 

Номер и 

дата на 

доклада от 

проверка на 

място 

Договор Документ за 

плащане, 

съотносим към 

провеката 

(включено в 

настоящото 

ИМП) 

Период на 

проверката 

Ключови 

констатации / 

препоръки 

Заключение от проведената проверка 

(по отношение достоверността и допустимостта 

на разхода) 

      

      

      

      

      

 

Забележка: Към справката се прилагат всички доклади на проведени проверки на място от бенефициента. 
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                  Приложение 10.12.3 

Формат на финансов отчет 
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С представянето на настоящия Финансов отчет аз,…………………………………………. долуподписаният:…………………………………….., 

представляващ Бенефициента, определен/а със Заповед  №…….от дата……….г. <записва се Заповедта или друг акт за упълномощаване, с 

която/който се определя лицето да ръководи проекта>,  декларирам, че са спазени следните изисквания по отношение на изплатените 

допустими разходи: 

- Изплатената сума за авансово плащане се базира на клаузи в сключени договори за изпълнение и отговаря на размера, определен в 

договорите. Извършените авансови плащания са гарантирани с валидни банкови гаранции, които са проверени от Бенефициента; 

- Изплатената сума за междинни и/или окончателно плащане включва само разходи, верифицирани от 

Бенефициента преди датата на изплащането им;  

- В резултат от извършените управленски проверки, Бенефициентът гарантира, че междинните и/или 

окончателно плащане са за действително извършени дейности, за доставени стоки и за получени услуги от 

Бенефициента;  

- Бенефициентът  е извършил всички необходими проверки за да осигури нужната гаранция, че 

операциите/дейностите са извършени в съответствие с приложимите европейски и национални правила и 

процедури; 
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- Представените данни са точни и са получени като резултат от счетоводната система и се базират на документи, 

които могат да бъдат проверени;  

 

 

 

_______________________ _________________________   ____/____/___ 

(Ръководителя на проекта/                           (подпис, печат)                          (дата) 

Упълномощен представител  

на бенефициента         
 

            

                          

Приложения: 

1. Приложение № 1 “Обощени данни за разходите към дата.......” 

2. Приложение № 2 “Прогноза за плащанията “…………..”(въвежда се наименовението на проекта)  за периода от .........г.  до .........г. 

(записва се периода на продължителност на проекта)  
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Приложение № 1 

Обобщени данни за разходите към дата : ………… г.
  

Проект № „……………” (записва се №  и  наименованието на проекта):  

 

Договори за изпълнение 

№ и предмет /  

Договор или Заповед за 

отпускане на БФП 

 

Договорени средства (1) 
Реално изплатени средства от Бенефициента  

към ……………….(дата) 
(2)

 

Ангажимент на Бенефициента към …………….   ( дата) 

(=Договорени - Реално изплатени средства) 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

 
Безвъзмездна 

финансова 

помощ 
 

 

 

 

 

 

Съфинансиране 

от Бенефициента 

МФИ 
 

Други 

източници на 

финансиране  

 

 

 
 

 
Безвъзмездна 

финансова 

помощ 
 

 

 

 

 

 

Съфинансиране 

от Бенефициента 

МФИ 
 

Други източници 

на финансиране 
 

 

 
 

 

 
 

Безвъзме
здна 

финансо

ва 
помощ 

 

 

 

 

 

 

Съфинансиране 

от Бенефициента 

МФИ 
 

Други източници 

на финансиране 
 

 

  

 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11) (12 ) 
   

      

 Договор 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
 

 

 Договор N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
 

 

(1) Записват са средствата, съгласно договори за изпълнение. В случай, че при изпълнение на проекта не се предвижда сключване на договори с изпълнители, се 

записва 

стойността на Договор /Заповед за отпускане на БФП. 

(2) Записва се размера на всички извършени плащания до крайната дата на отчетния период. 

 

 

 

file:///C:/MMustafov/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK33/Total%20expenditures_%20beneficiary.xls%23RANGE!_ftn2%23RANGE!_ftn2
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Приложение № 2 

 

              Прогноза за плащанията за периода от .........г.  до .........г. <записва се периода на продължителност на проекта> 

 
 № на проекта  Стойност на 

проекта  

Стойност на договор за 

изпълнение на 

строителство/услуги/доставки 

Стойност на разходи за дейности по 

проекта извън обхвата на сключените 

договори за изпълнение(1) 

Резерв по проекта  

Договор/Заповед за отпускане на БФП и наименование на проекта 

  

Договори за изпълнение  

№ и предмет  
 

 

Обща стойност 

(лева) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвъзмездна финансова помощ 
(лева) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Съфинансиране от Бенефициента 
(лева) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Международни финансови институции    (МФИ) 
(лева) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Други източиници на финансиране  (лева) 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

Година Януари 

БФП 
(лева) 0,00       

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева) 0,00       

МФИ 
(лева) 0,00       

Други източиници 

на финансиране (лева) 0,00       

Общо   
0,00 0,00 0,00   
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Февруари 

БФП 
(лева) 0,00       

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева) 0,00       

МФИ 
(лева) 0,00       

Други източиници 

на финансиране (лева) 0,00       

Общо   0,00 0,00 0,00   

Март 

БФП 
(лева) 0,00       

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева) 0,00       

МФИ 
(лева) 0,00       

Други източиници 

на финансиране (лева) 0,00       

Общо   0,00 0,00 0,00   

Април 

БФП 
(лева) 0,00       

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева) 0,00       

МФИ 
(лева) 0,00       

Други източиници 

на финансиране (лева) 0,00       

Общо (лева) 0,00 0,00 0,00   

Май 

БФП 
(лева) 0,00       

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева) 0,00       

МФИ 
(лева) 0,00       

Други източиници 

на финансиране (лева) 0,00       

Общо   0,00 0,00 0,00   

Юни 

БФП 
(лева) 0,00       

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева) 0,00       

МФИ 
(лева) 0,00       

Други източиници (лева) 0,00       
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на финансиране 

Общо   0,00 0,00 0,00   

Юли 

БФП 
(лева) 0,00       

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева) 0,00       

МФИ 
(лева) 0,00       

Други източиници 

на финансиране (лева) 0,00       

Общо   0,00 0,00 0,00   

Август 

БФП 
(лева) 0,00       

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева) 0,00       

МФИ 
(лева) 0,00       

Други източиници 

на финансиране (лева) 0,00       

Общо   0,00 0,00 0,00   

Септември 

БФП 
(лева) 0,00       

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева) 0,00       

МФИ 
(лева) 0,00       

Други източиници 

на финансиране (лева) 0,00       

Общо   0,00 0,00 0,00   

Октомври 

БФП 
(лева) 0,00       

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева) 0,00       

МФИ 
(лева) 0,00       

Други източиници 

на финансиране (лева) 0,00       

Общо   0,00 0,00 0,00   

Ноември 

БФП 
(лева) 0,00       

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева) 0,00       
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МФИ 
(лева) 0,00       

Други източиници 

на финансиране (лева) 0,00       

Общо   0,00 0,00 0,00   

Декември 

БФП 
(лева) 0,00       

Съфинансиране от 

Бенефициента (лева) 0,00       

МФИ 
(лева) 0,00       

Други източиници 

на финансиране (лева) 0,00       

Общо   0,00 0,00 0,00   

Общо БФП (лева) 0,00 0,00 0,00   
Общо Съфинансиране от 

Бенефициента (лева) 0,00 0,00 0,00   

Общо МФИ (лева) 0,00 0,00 0,00   
Общо Други източиници на 

финансиране (лева) 0,00 0,00 0,00   

Общо за ……….година (лева) 0,00 0,00 0,00   

Общо БФП      

Общо Съфинансиране от 

Бенефициента      

Общо МФИ      

Общо Други източиници на 

финансиране      

Общо за периода на проекта      

 
(1) Бенефициентът пояснява в забележка размера на посочените разходи, разпределени по съответните категории за проекта. 
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Приложение 10.12.4.1 

Контролен лист за плащане на изпълнител 
по договор за строителство 
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Как да използваме Контролния лист:         

Кутийките  отбелязват задължителните места за проверка.  

Лицата, извършващи проверката, следва да проверят всеки критерий поотделно, като маркират съответствието   в 

колоната, отговаряща на тяхната длъжност.  

Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, в колоната “Забележки“ може да се 

отбележи с “N/A”, че съответният критерий е неприложим.  

Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на контролния лист, като трябва да се отбележат с 

номер в колоната “Забележки”. 

Контролните листи за проверка трябва да бъдат подписани от проверяващите лица. 

Наименование на Проекта:  

Приоритетна ос    

Дата и номер на сключване на 

договора за безвъзмездна помощ 

 

 

Ръководител на екипа за управление на проекта: 

име:      

Телефон :   

e-mail :   

 

Код и наименование на Договора 

Дата на подписване на Договора 

Срок на Договора 

 

Име на Изпълнителя:  

 

Стойност на Договора  

Платено до момента:  

Източници на финансиране: 

1. Безвъзмездна финансова 

помощ: 

2. Собствен бюджет на АПИ: 

3. Други: 

 

 

 

 

Сертификат   

Номер   

Дата   

Сума и валута   

Вид на сертификата  

  

  Междинен  

  Окончателен  
  

 Дейност Дата От (име и 

подпис) 

   

 Получен сертификат за междинно/окончателно плащане 

от Изпълнителя / Документи за плащане съгласно договора 

  

 

Етап  1:   Подготовка и първа техническа проверка от Ръководител на екипа 
Подготовката е започнала на:      Дата: __ / __ / ___ в   __ :  __  ч. 
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Прове

рка # 

Точки за проверка 1-ва  

техническа 
проверка 

2-ра 

техническа 
проверка 

Забележка: 

(№) 

  Ръководител на 

Екипа за 
управление на 

проекта 

инспектор от 

отдел 
„Мониторинг” 

в ДАРОК 

 

 Проверка и потвърждаване на разхода    

1  Междинен/Окончателен Сертификат    

1.1 Сертификатът за междинно/окончателно плащане е 

подписан  и подпечатан от упълномощен представител на 

Изпълнителя 

   

1.2 

 

Следната информация е ясно упомената: 

Наименование и номер на Договора        

Наименование на проекта  

Наименование на Възложителя 

Наименование на Изпълнителя  

   

1.3 Посоченият номер на Междинния сертификат е правилен и 

съответства на номера на етапа в  Договора и актуалната 

технологично-строителна програма 

 

   

1.4 Изпълнените видове работи съответстват на съответния 

етап от одобрената технологично-строителна програма:  
   

 - стойността за текущия период съответства на  

удостоверените работи в междинния/окончателен 

сертификат на Изпълнителя и е потвърдена от  

Строителния надзор 

   

 - видовете работи,  съответстват на тези от съответния 

етап  на Договора и актуалната технологично-

строителна програма 

   

 

 

- стойността на извършените работи съответства на   

       стойността на етапа по Договор 
  

 

 

 - количествата на работите съответстват на тези, 

посочени в  актуалната технологично-строителна 

програма и работните чертежи 

   

 - няма аритметични и технически грешки в изчисленията    

 

1.5 

Стойността на сертифицираните работи, посочени в 

Междинния/Окончателен Сертификат съответства на 

исканата от Изпълнителя 

   

1.6 Междинният/Окончателният Сертификат е съпроводен с 

необходимите документи за доказване на произхода, 

качеството и съответствието на използваните материали с 

Техническата спецификация 

 
 

 
 

1.7 Междинният/Окончателният Сертификат на Изпълнителя е 

одобрен от упълномощен представител на  Строителния 

надзор  
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Предаване на инспектор от отдел „Мониторинг” в Дирекция „Анализ на риска и 

оперативен контрол” 

 

Дата:                           Час :      :                 
 

Етап 2:  Втора техническа проверка от инспектор от отдел „Мониторинг” в Дирекция „Анализ 

на риска и оперативен контрол”  

  Документите са получени на:     Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

  Проверките са започнали на:     Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

  Предаване на директор на дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ” 2014-2020 

 

 

Дата:                            Час:       :      

 

 

Етап 3:   Потвърждение от  директор на Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ” 2014-

2020 

 

 

Документите са получени на:     Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

    

3 Контролните дейности по Етапи 1 и 2  са извършени коректно и качествено  

3.1 От Изпълнителя за изискват корекции/допълнителна информация (ако е 

необходимо) 

 

  По електронната поща (дата) ……/……./……..  

  С официално писмо (дата) ……/……./……..  

3.2 Корекциите/допълнителна информация е получена (дата) ……/……./……..  

3.4 Корекциите са приемливи/достатъчни  

3.5 Сертификатът е предложен за:  

1.8 Междинният/Окончателният Сертификат на Изпълнителя 

включва приспадане на авансово плащане 
   

1.9 Проверката на място е изпълнена според плана за проверки 

на място и информацията, подготвена от 

Изпълнителя/Строителния надзор, отговаря на резултатите 

от наблюденията на  АПИ  

   

1.10 Разходите, включени в Междинния/Окончателния 

Сертификат са допустими и приемливи 
   

2  Гаранции, застраховки, неустойки    

2.1 Банковата гаранция за авансово плащане е налична и 

валидна и е в съответствие с Договорните условия 
   

2.2 Гаранцията за изпълнение е налична и валидна, и е в 

съответствие с Договорните условия 
   

2.3 Застраховките съгласно договорните условия са налични и 

валидни 
   

2.4 Дължими неустойки за забава на съответния Етап съгласно  

актуалната технологично-строителна програма 
   

Име/ Подпис 

 

 

 

 

 

 

Име/ / Подпис 
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Етап 3:   Потвърждение от  директор на Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ” 2014-

2020 

 

 

Документите са получени на:     Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

    

  За одобрение  

  За частично одобрение ( приложена е обосновка)  

  За връщане на Изпълнителя (изготвено е мотивирано писмо до 

Изпълнителя) 

 

3. 6 Предаване на сертификата за одобрение от Ръководител на Бенефициента 

или упълномощено от него лице 

Дата :                                       Час :      :       .         

 

3.7 Сертификатът е подписан от Ръководителя на Бенефициента или 

упълномощено от него лице 

 

3.8 Фактурата може да бъде издадена  

 Предаване на документите на  

финансиста от Екипа за управление на проекта 

 

 Дата:                                       Час:      :         
 

 

 

Фактура   Дата на получаване 

 

___ / ___ / ____ 
Номер   

Дата   

Сума и валута    Краен срок за плащане 

___ / ___ / ____ 

 Фактура за плащане по  

  Аванс  

  Междинен сертификат 

  Окончателен 

сертификат 

  Нов краен срок, в случай на 

преустановяване 

  ___ / ___ / ____ 

 

Етап 4:   Проверка от финансиста от Екипа за управление на проекта 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 
Проверк

а # 
Точки за проверка 1-ва 

проверка 

2-ра 

проверка 

Заб.: 

(№) 
  Финансист 

от Екипа за 

управление 

на проекта 

Експерт 

от  отдел 

РП в 

ДБФРП 

 

4  Проверка реквизити на Фактурата    

4.1  № на фактурата, дата    

Наименование, адрес, м.о.л., ИН по ДДС, ЕИК на 

Изпълнителя 
  

 

Име /  Подпис 
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Фактура   Дата на получаване 

 

___ / ___ / ____ 
Номер   

Дата   

Сума и валута    Краен срок за плащане 

___ / ___ / ____ 

 Фактура за плащане по  

  

 

  задържана сума 

  Нов краен срок, в случай на 

преустановяване 

  ___ / ___ / ____ 
 

Данните за банковата сметка (IBAN, SWIFT BIC код, 

Банка на Изпълнителя) съответстват на посочените в 

Договора 

  
 

Наименование, адрес, ИН по ДДС, БУЛСТАТ на 

Възложителя 
  

 

Посочено е наименование на проекта    

Наименование  и номер на Договора     

 Посочено е наименованието на Програмата, по която се 

финансира проекта 
  

 

4.2 Фактурата е оригинал    

4.3 Посочени са удръжки съгласно договорните условия    

4.4 Сумите по фактурата са аритметично правилни    

4.5 Сумата по фактурата е  коректна цифром и словом    

4.6 Сумата по фактурата отговаря на стойността на 

Междинния/Окончателен сертификат 
  

 

4.7 Отразената стойност за плащане отговаря на сумата, която 

реално се дължи на Изпълнителя 
  

 

4.8 Фактурираната сума включва ДДС    

4.9 Име, фамилия и подпис на получателя    

4.10 Име, фамилия и подпис на съставителя    

4.11 Посочена е дата на данъчното събитие    

Проверк

а # 

Точки за проверка 
1-ва проверка 

2-ра 

проверка 

Заб.: 

(№) 

  Финансист от 

Екипа за 

управление на 
проекта 

Експерт от  

отдел РП в 

ДБФРП 

 

5  Проверка реквизити на Фактурата    

5.1  № на фактурата, дата    

Наименование, адрес, м.о.л., ИН по ДДС, ЕИК на 

Изпълнителя 
  

 

Данните за банковата сметка (IBAN, SWIFT BIC код, 

Банка на Изпълнителя) съответстват на посочените в 

Договора 

  
 

Наименование, адрес, ИН по ДДС, БУЛСТАТ на 

Възложителя 
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 Предаване на експерт от отдел „Разплащания по проекти” в Дирекция „Бюджет, 

финанси и разплащания по проекти” 

 

 Дата:                                       Час:      :       .      

 

 

Етап 5:   Проверка на фактурата от експерт от Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по 

проекти” 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Предаване на Директор на дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти” 

 

 

 

 Дата:                                       Час:      :       .       

 

 

 

 

Етап 6:  Потвърждение от директор на Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по 

проекти” 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     
 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

1 Контролните дейности по Етапи 5 и 6 са извършени  

2 Документите са комплектовани в пълнота  

 Предаване на финансов контрольор 

Посочено е наименование на проекта    

Наименование  и номер на Договора     

 Посочено е наименованието на Програмата, по която се 

финансира проекта 
  

 

5.2 Фактурата е оригинал    

5.3 Посочени са удръжки съгласно договорните условия    

5.4 Сумите по фактурата са аритметично правилни    

5.5 Сумата по фактурата е  коректна цифром и словом    

5.6 Сумата по фактурата отговаря на стойността на 

Междинния/Окончателен сертификат/акт 
  

 

5.7 Отразената стойност за плащане отговаря на сумата, която 

реално се дължи на Изпълнителя 
  

 

5.8 Фактурираната сума включва ДДС    

5.9 Име, фамилия и подпис на получателя    

5.10 Име, фамилия и подпис на съставителя    

5.11 Посочена е дата на данъчното събитие    

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 
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Етап 6:  Потвърждение от директор на Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по 

проекти” 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     
 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 

 Дата:                                       Час:      :       .                

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап  7:        Финансов контрольор:  

 Документите са получени на:     Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

1. Има ли договор, подписан от Възложителя? Да   Не   

2. На длъжностните лица, осъществили проверките на предишните 

етапи, са делегирани съответните функции 
Да  Не  

3. Съответства ли разхода на поетото задължение? Да  Не  

4. Потвърдена ли е верността на сертификата и приет ли е  по 

установения ред? 
Да  Не  

5. Потвърдена ли е верността на фактурата Да  Не  

В резултат на извършения предварителен финансов контрол считам, че:     

1. Не може да бъде извършен разходът на сумата поради следните 

причини: 
    

Връщане на документите на Ръководител на Екипа 

Дата:                                       Час:      :       .       
    

2. Може да бъде извършен разходът  на сумата:     

Извършил проверката финансов контрольор                               Име/Подпис/Дата 

 
 

 Предаване на Ръководител на Бенефициента  

или  упълномощено от него лице 

 

 Дата:                                       Час:      :       .               
 

Етап 8:   Одобрение от Ръководител на Бенефициента или упълномощено от него лице 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Предаване на  документите на Ръководител  

на екипа  за управление на проекта 

 

Дата:                                       Час:      :       .      

Име /  Подпис 
 

 

 

Име /  Подпис 
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ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ИНСТРУКЦИИ: 

Ръководител на екипа на проекта Инспектор от отдел „Мониторинг” в ДАРОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор на Дирекция ИПОПТТИ” 2014-2020 Финансист от Екипа за управление на 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експерт от дирекция БФРП Директор на дирекция „БФРП” 

 Предаване на фактурата за осчетоводяване в дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти”  

 

Дата:                                       Час:      :       .       

 Счетоводител от дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти” 

  

Дата:                                       Час:      :       .       

 

 Документите са предадени за архивиране на: 

  

Дата:                                       Час:      :       .       

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

 

 

Име /  Подпис / Длъжност 
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Ръководител на Бенефициента или  

упълномощено от него лице 
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Приложение 10.12.4.2 

Контролен лист за плащане на изпълнител 
по договор за услуги 
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Как да използваме Контролния лист:         

Кутийките  отбелязват задължителните места за проверка.  

Лицата, извършващи проверката, следва да проверят всеки критерий поотделно, като маркират съответствието   в колоната, 
отговаряща на тяхната длъжност.  

Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, в колоната “Забележки“ може да се отбележи с “N/A”, че 

съответният критерий е неприложим.  
Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на контролния лист, като трябва да се отбележат с номер в 

колоната “Забележки”. 

Контролните листи за проверка трябва да бъдат подписани от проверяващите лица. 

Наименование на Проекта:  

Приоритетна ос    

Дата и номер на сключване на 

договора за безвъзмездна помощ 

 

 

Ръководител на екипа за управление на проекта: 

Име:      

Телефон :   

Email :   

 

Код и наименование на Договора 

Дата на подписване на Договора 

Срок на Договора 

 

Име на Изпълнителя:  

 

Стойност на Договора  

Платено до момента  

Източници на финансиране: 

Безвъзмездна финансова 

помощ: 

      Собствен бюджет на АПИ: 

Други: 

 

 

Сертификат /Акт  

Номер   

Дата   

Сума и валута   

Вид на сертификата/акта  

  

  Междинен  

  Окончателен  
 

 
 Дейност Дата От (име и 

подпис) 

   

 Получен сертификат/акт за Междинно/Окончателно 

плащане от Изпълнителя / Документи за плащане съгласно 

договора 

  

Етап  1:   Подготовка и първа техническа проверка от: Ръководител на екипа 

Подготовката е започнала на:      Дата: __ / __ / ___ в   __ :  __  ч. 
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Прове

рка # 

Точки за проверка 1-ва  

техническа 
проверка 

2-ра 

техническа 
проверка 

Забележка: 

(№) 

  Ръководител 

на Екипа за 

управление на 
проекта 

Инспектор от 

отдел 

„Мониторинг” 
в ДАРОК 

 

 Проверка и потвърждаване на разхода    

1  Междинен/Окончателен сертификат /акт    

1.1 Представен ли е доклад от регионалния мониторинг 

(член на екипа), че Изпълнителят е извършвал 

ежедневна инспекция на СМР 

   

1.2 Изготвил ли е  Изпълнителят съответните актове и 

протоколи, съгласно условията на договора 

  
 

1.3 Представен ли е доклад от Строителния надзор, 

съгласно условията на договора 

  
 

1.4 Организирани и проведени месечни срещи на обекта    

1.5 Изпълнил ли е  Изпълнителя задълженията си съгласно 

договора 

  
 

1.6 Представен е попълнен присъствен лист за съответния 

месец 

  
 

1.7 Проверка за  съответствие на членовете на екипа на  

Изпълнителя с одобрения екип от Възложителя 

  
 

1.8 Посоченият номер на Междинния сертификат/акт е 

правилен 
   

1.9 Сертификатът/актът за междинно/окончателно 

плащане е подписан  и подпечатан от упълномощен 

представител на Изпълнителя 

   

1.10 Исканата сума отговаря на предвидената в Договора    

1.11 Няма аритметични грешки    

1.12 Проверката на място е изпълнена според плана за 

проверки на място и информацията, подготвена от 

Строителния надзор отговаря на резултатите от 

наблюденията на  АПИ  

   

1.13 Разходите са допустими и приемливи    

2.  Гаранции, застраховки, неустойки    

2.1 Банковата гаранция за авансово плащане е налична и 

валидна, и е в съответствие с Договорните условия 
   

2.2 Гаранцията за изпълнение е налична и валидна, и е в 

съответствие с Договорните условия 

  
 

2.3 Застраховките съгласно договорните условия са 

налични и валидни 
   

2.4 Дължими неустойки за забава съгласно договорните 

условия 
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 Предаване на инспектор от отдел „Мониторинг” в Дирекция „Анализ на риска и 

оперативен контрол” 

 

Дата:                           Час :      :             

 

 

Етап 2:  Втора техническа проверка от инспектор от отдел „Мониторинг” в Дирекция „Анализ 

на риска и оперативен контрол” 

  Документите са получени на:     Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

  Проверките са започнали на:     Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

  Предаване на директор на дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ” 2014-2020  

 

 

Дата:                            Час:             

 

 

Етап 3:   Потвърждение от  директор на Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ” 2014-

2020  

 

 

Документите са получени на:     Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

    

3 Контролните дейности по Етапи 1 и 2 са извършени коректно и качествено  

3.1 От Изпълнителя за изискват корекции/допълнителна информация (ако е 

необходимо) 

 

3.2  По електронната поща (дата) ……/……./……..  

3.3  С официално писмо (дата) ……/……./……..  

3.4 Корекциите/допълнителна информация е получена (дата) ……/……./……..  

3.5 Корекциите са приемливи/достатъчни  

3.6 Сертификатът е предложен за:  

3.7  За одобрение  

3.8  За частично одобрение ( приложена е обосновка)  

3.9  За връщане на Изпълнителя (изготвено е мотивирано писмо до 

Изпълнителя) 

 

 

3.10 

Предаване на сертификата за одобрение от Ръководител на Бенефициента 

или упълномощено от него лице 

Дата :                                       Час :      :       .         

 

3.11 

 

Сертификатът е подписан от Ръководителя на Бенефициента или 

упълномощено от него лице 

 

3.12 Фактурата може да бъде издадена  

 Предаване на документите на  

финансиста от Екипа за управление на проекта 

 

 Дата:                                       Час:      :         
 

Име/ Подпис 

 

Име/ / Подпис 

 

Име /  Подпис 
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Фактура   Дата на получаване 

 

___ / ___ / ____ 
Номер   

Дата   

Сума и валута    Краен срок за плащане 

___ / ___ / ____ 

 Фактура за плащане по  

  Аванс  

  Междинен 

сертификат/акт 

  Окончателен 

сертификат/акт 

  Нов краен срок, в случай на 

преустановяване 

  ___ / ___ / ____ 

 

Етап 4:   Проверка от финансиста от Екипа за управление на проекта 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     
 

Проверк

а # 

Точки за проверка 
1-ва проверка 

2-ра 

проверка 

Заб.: 

(№) 

  Финансист от 

Екипа за 
управление на 

проекта 

Експерт от  

отдел РП в 
ДБФРП 

 

4  Проверка реквизити на Фактурата    

4.1  № на фактурата, дата    

Наименование, адрес, м.о.л., ИН по ДДС, ЕИК на 

Изпълнителя 
  

 

Данните за банковата сметка (IBAN, SWIFT BIC код, 

Банка на Изпълнителя) съответстват на посочените в 

Договора 

  
 

Наименование, адрес, ИН по ДДС, БУЛСТАТ на 

Възложителя 
  

 

Посочено е наименование на проекта    

Наименование  и номер на Договора     

 Посочено е наименованието на Програмата, по която се 

финансира проекта 
  

 

4.2 Фактурата е оригинал    

4.3 Посочени са удръжки съгласно договорните условия    

4.4 Сумите по фактурата са аритметично правилни    

4.5 Сумата по фактурата е  коректна цифром и словом    

4.6 Сумата по фактурата отговаря на стойността на 

Междинния/Окончателен сертификат/акт 
  

 

4.7 Отразената стойност за плащане отговаря на сумата, която 

реално се дължи на Изпълнителя 
  

 

4.8 Фактурираната сума включва ДДС    
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Фактура   Дата на получаване 

 

___ / ___ / ____ 
Номер   

Дата   

Сума и валута    Краен срок за плащане 

___ / ___ / ____ 

 Фактура за плащане по  

  

 

  задържана сума 

  Нов краен срок, в случай на 

преустановяване 

  ___ / ___ / ____ 
 

 

 

4.9 Име, фамилия и подпис на получателя    

4.10 Име, фамилия и подпис на съставителя    

4.11 Посочена е дата на данъчното събитие    

Проверк

а # 

Точки за проверка 
1-ва проверка 

2-ра 

проверка 

Заб.: 

(№) 

  Финансист от 
Екипа за 

управление на 

проекта 

Експерт от  
отдел РП в 

ДБФРП 

 

5  Проверка реквизити на Фактурата    

5.1  № на фактурата, дата    

Наименование, адрес, м.о.л., ИН по ДДС, ЕИК на 

Изпълнителя 
  

 

Данните за банковата сметка (IBAN, SWIFT BIC код, 

Банка на Изпълнителя) съответстват на посочените в 

Договора 

  
 

Наименование, адрес, ИН по ДДС, БУЛСТАТ на 

Възложителя 
  

 

Посочено е наименование на проекта    

Наименование  и номер на Договора     

 Посочено е наименованието на Програмата, по която се 

финансира проекта 
  

 

5.2 Фактурата е оригинал    

5.3 Посочени са удръжки съгласно договорните условия    

5.4 Сумите по фактурата са аритметично правилни    

5.5 Сумата по фактурата е  коректна цифром и словом    

5.6 Сумата по фактурата отговаря на стойността на 

Междинния/Окончателен сертификат/акт 
  

 

5.7 Отразената стойност за плащане отговаря на сумата, която 

реално се дължи на Изпълнителя 
  

 

5.8 Фактурираната сума включва ДДС    

5.9 Име, фамилия и подпис на получателя    

5.10 Име, фамилия и подпис на съставителя    

5.11 Посочена е дата на данъчното събитие    
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 Предаване на експерт от отдел „Разплащания по проекти” в Дирекция „Бюджет, 

финанси и разплащания по проекти” 

 

 Дата:                                       Час:      :       .      

 

 

 

Етап 5:   Проверка на фактурата от експерт от Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по 

проекти” 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Предаване на Директор на дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти” 

 

 

 Дата:                                       Час:      :       .       
 

 

Етап 6:  Потвърждение от директор на Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по 

проекти” 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     
 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

1 Контролните дейности по Етапи 5 и 6 са извършени  

2 Документите са комплектовани в пълнота  

 Предаване на финансов контрольор 

 

 Дата:                                       Час:      :       .                
 

 

Етап  7:        Финансов контрольор:  

 Документите са получени на:     Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

1. Има ли договор, подписан от Възложителя? Да   Не   

2. На длъжностните лица, осъществили проверките на предишните 

етапи, са делегирани съответните функции 
Да  Не  

3. Съответства ли разхода на поетото задължение? Да  Не  

4. Потвърдена ли е верността на сертификата/акта и приет ли е  по 

установения ред? 
Да  Не  

5. Потвърдена ли е верността на фактурата Да  Не  

В резултат на извършения предварителен финансов контрол считам, че:     

3. Не може да бъде извършен разходът на сумата поради следните 

причини: 
    

Връщане на документите на Ръководител на Екипа 

Дата:                                       Час:      :       .       
    

4. Може да бъде извършен разходът  на сумата:     

Извършил проверката финансов контрольор                               Име/Подпис/Дата 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 



           
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 10.12.4.2 

Контролен лист : Контрол на плащане 
към Изпълнител по договор за Услуги 

Версия: 2 Дата: Януари 2017 г.  

 

 615 

 
 

 Предаване на Ръководител на Бенефициента  

или  упълномощено от него лице 

 

 Дата:                                       Час:      :       .               

 

 

 

Етап 8:   Одобрение от Ръководител на Бенефициента или упълномощено от него лице 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Предаване на  документите на Ръководител екипа  

за управление на проекта 

Дата:                                       Час:      :       .      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предаване на фактурата за осчетоводяване в дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти”  

Дата:                                       Час:      :       .       

 

 Счетоводител от дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти”  

 

Дата:                                       Час:      :       .       

 

 Документите са предадени за архивиране на: 

 

Дата:                                       Час:      :       .       

 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис / Длъжност 
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ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ИНСТРУКЦИИ: 

Ръководител на Екипа  Инспектор от отдел „Мониторинг” в ДАРОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор на Дирекция „ИПОПТТИ” 2014-

2020 

Финансист от Екипа за управление на 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експерт от дирекция „БФРП“ Директор на дирекция „БФРП” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител на Бенефициента  

или  упълномощено от него лице 
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Приложение 10.12.4.3 

Контролен лист за плащане на изпълнител 
по договор за доставки 
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Как да използваме Контролния лист:         
Кутийките  отбелязват задължителните места за проверка.  

Лицата, извършващи проверката, следва да проверят всеки критерий поотделно, като маркират съответствието   в колоната, 

отговаряща на тяхната длъжност.  
Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, в колоната “Забележки“ може да се отбележи с “N/A”, че 

съответният критерий е неприложим.  

Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на контролния лист, като трябва да се отбележат с номер в 
колоната “Забележки”. 

Контролните листи за проверка трябва да бъдат подписани от проверяващите лица. 

 
 

Наименование на Проекта:  

Приоритетна ос:    

Дата и номер на сключване на договора 

за безвъзмездна помощ: 

 

 

 

Експерт от дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020”, отдел 

„……………………….” :   

Име:      

Телефон :   

Email :   

 

 

Код и наименование на 

Договора: 

Дата на подписване на 

Договора: 

Срок на Договора: 

 

Име на Изпълнителя:  

 

 

Стойност на Договора:  

Платено към дата:……………….  

Източници на финансиране: 

Безвъзмездна финансова 

помощ: 

Собствен бюджет на АПИ: 

Други: 
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Етап  1:   Подготовка и първа техническа проверка от: Експерт от отдел „…………………”, 

дирекция „ИПОПТТИ 2014-2020” 

Подготовката е започнала на:      Дата: __ / __ / ___ в   __ :  __  ч. 
 

 

 Предаване на началник отдел „…………………….”, дирекция „ИПОПТТИ 2014-2020” 

 

 

Дата:                           Час :      :       .            

 

Етап 2:    Проверка от началник отдел „……………………..”, дирекция „ИПОПТТИ 2014-2020” 

  Документите са получени на: Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

  Проверките са започнали на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 Предаване на финансист от дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020”  

 

 

Дата:                           Час :      :       .                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прове
рка # 

 
Точки за проверка 

1-ва  техническа 

проверка 

2-ра  
техническа 

проверка 

 
Забележка: 

(№) 

Експерт от отдел 

……………на 
дирекция 

„ИПОПТТИ” 

Началник отдел  

…………… на 
дирекция 

„ИПОПТТИ 

 Проверка и потвърждаване на разхода    

1  Административни проверки    

1.1 Подписан е договор за доставка    

1.2 Доставката съответства на изискванията на 

Възложителя, заложени в Техническото задание 

  
 

1.3 Доставката е придружена с необходимите документи    

1.4 Доставката е приета по съответния ред, посочен в 

Договора 

  
 

1.5 Банковата гаранция за авансово плащане е налична и 

валидна, и е в съответствие с Договорните условия 

         
 

1.6 Гаранцията за изпълнение е налична и валидна, и е в 

съответствие с Договорните условия 

         
 

1.7 Застраховките съгласно договорните условия са 

налични и валидни 

         
 

1.8 Дължими неустойки,  съгласно договорните условия          

Име/ Подпис 

 

Име/ Подпис 
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Фактура   Дата на получаване 

 

___ / ___ / ____ 
Номер   

Дата   

Сума и валута    Краен срок за плащане 

___ / ___ / ____ 

 

  

   Нов краен срок, в случай на 

преустановяване 

  ___ / ___ / ____ 
 

Етап 3:  Проверка от финансист от дирекция „ИПОПТТИ 2014-2020” 
 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 

 

  Предаване на експерт от дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти” 

Проверк

а # 
Точки за проверка 

1-ва 

проверка 

2-ра 

проверк

а 

Заб.: 

(№) 

  Финансист 

от 

Дирекция 

ИПОПТТИ 

2014-2020 

Експерт 

от  

отдел 

РП в 

ДБФРП 

 

3  Проверка реквизити на Фактурата    

3.1  № на фактурата, дата    

Наименование, адрес, м.о.л., ИН по ДДС, ЕИК на 

Изпълнителя 
  

 

Данните за банковата сметка (IBAN, SWIFT BIC код, 

Банка на Изпълнителя) съответстват на посочените в 

Договора 

  
 

Наименование, адрес, ИН по ДДС, БУЛСТАТ на 

Възложителя 
  

 

Посочено е наименование на проекта    

Наименование  и номер на Договора     

 Посочено е наименованието на Програмата, по която се 

финансира проекта 
  

 

3.2 Фактурата е оригинал    

3.3 Посочени са удръжки съгласно договорните условия    

3.4 Сумите по фактурата са аритметично правилни    

3.5 Сумата по фактурата е  коректна цифром и словом    

3.6 Сумата по фактурата отговаря на стойността на 

Междинния/Окончателен сертификат 
  

 

3.7 Отразената стойност за плащане отговаря на сумата, която 

реално се дължи на Изпълнителя 
  

 

3.8 Фактурираната сума включва ДДС    

3.9 Име, фамилия и подпис на получателя    

3.10 Име, фамилия и подпис на съставителя    

3.11 Посочена е дата на данъчното събитие    
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Дата:                            Час:      :       .        

 

 

Етап 4:  Проверка от експерт от дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти” 

  Документите са получени на:     Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

  Проверките са започнали на:     Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

  Предаване на директор на дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

 

Дата:                            Час:      :       .        

 

 

 

 

 

Етап 5:   Потвърждение от  директор на Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-

2020”  

 

 

Документите са получени на:     Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

    

 Предаване на директор на Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти” 

 

 

 Дата:                                       Час:      :       .       

 

 

Етап 6:  Потвърждение от директор на Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по 

проекти” 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     
 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

1 Контролните дейности по Етапи 5 и 6 са извършени  

2 Документите са комплектовани в пълнота  

 Предаване на финансов контрольор 

 

 Дата:                                       Час:      :       .                

 

 

 

Етап  7:       Финансов контрольор:  

 Документите са получени на:     Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

1. Има ли договор, подписан от Възложителя? Да   Не   

2. На длъжностните лица, осъществили проверките на предишните 

етапи, са делегирани съответните функции 
Да  Не  

3. Съответства ли разхода на поетото задължение? Да  Не  

4. Потвърдена ли е верността на сертификата и приет ли е  по Да  Не  

Име/ / Подпис 

 

Име/ / Подпис 

 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 
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установения ред? 

5. Потвърдена ли е верността на фактурата Да  Не  

В резултат на извършения предварителен финансов контрол считам, че:     

5. Не може да бъде извършен разходът на сумата поради следните 

причини: 
    

Връщане на документите на Директор на дирекция „Изпълнение на 

проекти по ОПТ и КФ”  

 

Дата:                                       Час:      :       .       

    

6. Може да бъде извършен разходът  на сумата:     

Извършил проверката финансов контрольор                               Име/Подпис/Дата 

 

 

 Предаване на Ръководител на Бенефициента  

или  упълномощено от него лице 

 

 Дата:                                       Час:      :       .               

 

Етап 8:   Одобрение от Ръководител на Бенефициента или  упълномощено от него лице 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

 Предаване на документите  на експерт от дирекция  

„Изпълнение на проекти по ОПТ и КФ”  

 

Дата:                                       Час:      :       .      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предаване на фактурата за осчетоводяване в дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти”  

Дата:                                       Час:      :       . 

       

 Счетоводител от дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти”  

 

 

Дата:                                       Час:      :       .      

 Предаване за архивиране на: 

  

Дата:                                       Час:      :       .       

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 
 

 

Име /  Подпис / Длъжност 
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ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ИНСТРУКЦИИ: 

Експерт от отдел „……………” Началник отдел „……………….” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансист от Дирекция ИПОПТТИ Експерт от дирекция БФРП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор на Дирекция ИПОПТТИ Директор на Дирекция БФРП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител на Бенефициента или  

упълномощено от него лице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 624 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10.12.4.4 

Контролен лист за проверка на Искане за 
междинно плащане 
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Наименование на приоритетната ос: 

Бенефициент: 

Наименование на проекта: 

Номер на Проекта по ИСУН: 

Искане за междинно плащане № 

 

Етап  1   Проверка на експерт от Дирекция „БФРП” 

Проверката е започнала на:      Дата: __ / __ / ____ в   __ :  __  ч. 

 

№ по ред Точки за проверка 

1ви контрол 2ри контрол  

Експерт от 
Дирекция 

„БФРП” 

Експерт от 

Дирекция 

„ИПОПТТИ 
2014-2020” Забележки 

1 Раздел I –Обща информация    

1.1. 

Бенефициентът и наименованието на приоритетната ос са 

отбелязани правилно   

  

  

1.2. Наименованието на проекта е отбелязано правилно     

1.3. Информацията за вида на проекта е  отбелязано правилно      

1.4. 

Информацията за финансовата помощ по фондове на ЕС е 

отбелязана правилно    

1.5. Общата стойност на проекта е отбелязана правилно    

1.6. 

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта 

е разпределена по източници на финансиране и е отбелязана 

правилно    

1.7. 

Общата стойност на неприемливите разходи за финансиране 

от БФП по проекта е посочена правилно    

2 

Раздел II- Разходи и безвъзмездна финансова помощ, 

докладвана от Бенефициента    

2.1 

Разходите по проекта, докладвани в предишни искания за 

плащане са посочени вярно    

2.2 

Докладваните разходи са свързани с изпълнението на 

дейности в обхвата на проекта и в срока за неговото 

изпълнение, съгласно одобрения формуляр за 

кандидатстване    

2.3 

Стойността на докладваната  безвъзмездна финансова помощ 

в предишни искания за плащане е посочена вярно    

2.4 

Стойността на неодобрената безвъзмездната финансова 

помощ в предишни искания за плащане е посочена вярно    

2.5 

Стойността на докладваната  безвъзмездна финансова помощ 

в настоящото искане за плащане е аритметично вярна и 

отговаря на финансирането, одобрено с договора за БФП    

3 

Раздел III “ Описание на работите/дейностите, свързани с 

разходите, докладвани в настоящото искане за плащане”   

 

 

3.1 

Предоставената информация е достоверна и изчерпателна и 

отразява действителния напредък на проекта, свързан с 

докладваните разходи.     

3.2 

Извършените работи/услуги/доставки отговарят на 

декларираните в искането за плащане    
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4 Раздел IV “Безвъзмездна финансова помощ по проекта”    

4.1 

Общата стойност на одобрената БФП отговаря на бюджета 

на всяка категория разход, съгласно Договор/Заповед за 

отпускане на БФП     

4.2 

Посочените разходни категории са в съответствие с 

Договор/Заповед за отпускане на БФП   

  

  

4.3 

Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова 

помощ с предишни искания за плащане е посочена вярно    

4.4 

Общата стойност на докладваната  БФП по проекта не 

надвишава 80% или 90% стойността на одобрената БФП 

съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП    

4.5 

Калкулациите между редовете и колоните са аритметично 

верни    

5 Раздел V „Докладвани разходи по проекта”    

5.1. 

Общата стойност на верифицираните разходи по проекта към 

настоящата дата е записана вярно и е разпределена в 

съотношение, определено в Договора за отпускане на БФП     

5.2. 

Стойността на безвъзмездната финансова помощ, докладвана 

в настоящото искане за плащане е разпределена правилно по 

категории разходи за проекта и е посочена вярно     

5.3. 

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта, 

предстояща за докладване в бъдещи отчетни периоди, е 

разпределена правилно по категории разходи за проекта и е 

посочена вярно в съответствие с Договора за отпускане на 

БФП     

5.4. 

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по 

проекта е разпределена правилно по категории разходи за 

проекта и отговаря на бюджета, одобрен съгласно 

Договор/Заповед за отпускане на БФП     

5.5. 

Докладваните разходи в настоящото искане за плащане са в 

периода, определен в Договора за отпускане на БФП 

 

 

 

  

5.6. 

Калкулациите между редовете и колоните са аритметично 

верни    

6 Раздел VI “Списък на приложените документи”    

6.1 

Приложените документи към искането за плащане  са 

описани и съответсват на описаните документи в 

Приложение № 1 „Списък на разходите”    

7 

Раздел VII Приложения към искането за междинно 

плащане   
 

7.1 

Приложение № 1 „Списък на разходите” е попълнено вярно и 

е изготвено и приложено към Искането за плащане    

7.2 

Приложение № 2 „Информация за сключените по проекта 

договори за изпълнение(строителство/услуги/доставки)”  е 

изготвено и приложено към Искането за плащане и е 

попълнена вярно цялата информация, отнасяща се до всички 

основни и допълнителни договори по проекта    
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7.3 

Приложение №3 „Декларация за потвърждение на 

изпълнението на обстоятелства по т.8 от ДНФ 

№05/21.10.2010 г” е приложена към Искането за плащане и 

всички обстоятелства са декларирани надлежно.    

7.4 

Приложение № 4 „Прогноза за плащанията за периода м. 

.…… 20…г. до м. ……… 20…г.” е изготвено и приложено 

към Искането за плащане    

7.5 

Посочени са правилно средствата, платени от източниците на 

финансиране по месеци и години към месеца на подаване на 

настоящото искане за плащане    

7.6 

Посочените бъдещи плащания са в съответствие с 

ангажимента на Възложителя съгласно договора за 

изпълнение и одобрената технологично-строителна програма    

7.7 Общите суми по редове и колони са аритметично верни    

7.8 

Приложение № 5. Информация за извършените проверки на 

място от бенефициента свързани с докладваните разходи е 

попълнена изчерпателно и коректно и са приложени  всички 

доклади от проверки на място по отношение на докладваните 

разходи    

 

 

 Предаване на експерт от Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

 

 Дата:                                       Час:      :         

 

 

Етап 2   Проверка на експерт от Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТ” 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 Предаване на Директор Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

 

 Дата:                                       Час:      :           

 

 

Етап 3    

Потвърждение от Директор Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 

2014-2020”  

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

9. Контролните дейности по раздели от I-ви до IX-ти са извършени   

9.1 Данните в изготвената документация са коректни  

9.2 Документацията е комплектована в пълнота  

 Предаване на експерт от отдел „Финансово-счетоводен” Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

 Дата:                                       Час:      :             

 

 

 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 
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Етап 4 

Проверка на експерт от отдел „ Финансово-счетоводен”  Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

  

Експерт от Отдел 

„ФС” Дирекция 

„БФРП” 

Началник Отдел 

„Финансово-

счетоводен” 

10 
Информация относно Искането за междинно 

плащане   

 

 

10.1 

Докладваните разходи и извършените плащания 

по проекта са отразени в счетоводната система на 

АПИ   

10.2 

Докладваните разходи и извършените плащания 

по проекта са отразени по съответните 

аналитичности от сметкоплана на АПИ   

10.3 

Одобрената и отпусната БФП по проекта е 

отразена в счетоводната система на АПИ   

10.4 

Първичните счетоводни документи са 

предоставени   

 Предаване на Началник отдел „ Финансово Счетоводен”  Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

 

 Дата:                                       Час:      :           

 

Етап 5   Проверка от Началник отдел „ Финансово-счетоводен”  Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 Предаване на Директор на Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти” 

 

 Дата:                                       Час:      :          

 

Етап 6    Потвърждение от Директор на Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти” 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

11 Контролните дейности по т.10 са извършени   

 

 Предаване на Ръководител на Бенефициента или Упълномощеното от него лице 

 

 Дата:                                       Час:      :          

 

 

Етап 7   Одобрение от  Ръководител на Бенефициента или Упълномощено от него лице 

Искането за междинно плащане и Контролния лист са получени на:    

Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 
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 Искането за междинно плащане и Контролния лист са одобрени на:   

Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 Предаване на УО  

 

 Дата:                                       Час:      :            

 

 Втори екземпляр на Искането и приложените към него документи са предадени за 

архивиране на: 

  

Дата:                                       Час:      :      

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ИНСТРУКЦИИ: 

Експерт от Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

Експерт от дирекция „Изпълнение на 

проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор на Дирекция „Изпълнение на проекти по 

ОПТТИ 2014-2020” 

експерт от отдел „Финансово-счетоводен”  

Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началник отдел „Финансово-счетоводен”  Дирекция 

„Бюджет, финанси и разплащания по проекти” 

Директор Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител на Бенефициента или  упълномощено от 

него лице 

 

 

 

 

 

 

 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис / Длъжност 
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Приложение 10.12.4.4а 

Контролен лист за проверка на Искане за 
окончателно плащане 
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Наименование на приоритетната ос: 

Бенефициент: 

Наименование на проекта: 

Номер на Проекта по ИСУН: 

Искането за окончателно плащане № 

 

Етап  1   Проверка на експерт от Дирекция „БФРП” 

Проверката е започнала на:      Дата: __ / __ / ____ в   __ :  __  ч. 

 

№ по ред Точки за проверка 

1ви контрол 2ри контрол  

Експерт от 
Дирекция 

„БФРП” 

Експерт от 

Дирекция 

„ИПОПТТИ 
2014-2020” Забележки 

1 Раздел I –Обща информация    

1.1. 

Бенефициентът и наименованието на приоритетната ос и 

наименованието на проекта са отбелязани правилно   

  

  

1.2. Информацията за вида на проекта е  отбелязано правилно      

1.3. 

Информацията за финансовата помощ по фондове на ЕС е 

отбелязана правилно    

1.4. Общата стойност на проекта е отбелязана правилно    

1.5. 

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта 

е разпределена по източници на финансиране и е отбелязана 

правилно    

1.6. 

Общата стойност на неприемливите разходи за финансиране 

от БФП по проекта е посочена правилно    

2 

Раздел II- Разходи и безвъзмездна финансова помощ, 

докладвана от Бенефициента    

2.1 

Разходите по проекта, докладвани в предишни искания за 

плащане са посочени вярно    

2.2 

Разходите по проекта, докладвани с настоящото искане за 

плащане са  верни и съответстват на посочените разходи в  

Приложение № 1 " Списък на разходите”    

2.3 

Докладваните разходи са свързани с изпълнението на 

дейности в обхвата на проекта и в срока за неговото 

изпълнение, съгласно одобрения формуляр за 

кандидатстване    

2.4 

Стойността на докладваната  безвъзмездна финансова помощ 

в предишни искания за плащане е посочена вярно    

2.5 

Стойността на неодобрената безвъзмездната финансова 

помощ в предишни искания за плащане е посочена вярно    

2.6 

Стойността на докладваната  безвъзмездна финансова помощ 

в настоящото искане за плащане е аритметично вярна и 

отговаря на финансирането, одобрено с договора за БФП    

3 

Раздел III “ Описание на работите/дейностите, свързани с 

разходите, докладвани в настоящото искане за плащане”   

 

 

3.1 

Предоставената информация е достоверна и изчерпателна и 

отразява действителния напредък на проекта, свързан с 

докладваните разходи.     
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3.2 

Извършените работи/услуги/доставки отговарят на 

декларираните в искането за плащане    

3.3 

Декларираните разходи са за дейности съгласно 

договора/заповедта за безвъзмездна финансова помощ    

4 Раздел IV “Безвъзмездна финансова помощ по проекта”    

4.1 

Общата стойност на одобрената БФП отговаря на бюджета 

на всяка категория разход, съгласно Договор/Заповед за 

отпускане на БФП     

4.2 

Посочените разходни категории са в съответствие с 

Договор/Заповед за отпускане на БФП   

  

  

4.3 

Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова 

помощ с предишни искания за плащане е посочена вярно    

4.4 

Спазен е % на съфинансиране от БФП съгласно 

Договор/Заповед за отпускане на БФП    

4.5 

Калкулациите между редовете и колоните са аритметично 

верни    

5 Раздел V „Докладвани разходи по проекта”    

5.1. 

Общата стойност на верифицираните разходи по проекта към 

настоящата дата е записана вярно и е разпределена в 

съотношение, определено в Договора за отпускане на БФП     

5.2. 

Стойността на безвъзмездната финансова помощ, докладвана 

в настоящото искане за плащане е разпределена правилно по 

категории разходи за проекта и е посочена вярно     

5.4. 

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по 

проекта е разпределена правилно по категории разходи за 

проекта и отговаря на бюджета, одобрен съгласно 

Договор/Заповед за отпускане на БФП     

5.5. 

Общата стойност на неверифицираните разходи по категории 

(допустими и недопустими) е записана вярно и е правилно 

разпределена 

 

 

 

 

 

5.6. 

Калкулациите между редовете и колоните са аритметично 

верни    

6 Раздел VI “Списък на приложените документи”    

6.1 

Приложените разходооправдателни и платежни документи, 

съответстват на описаните документи в Приложение № 1 

„Списък на разходите”    

7 

Раздел VII Приложения към искането за 

междинно/окончателно плащане   
 

7.1 

Приложение № 1 „Списък на разходите” е попълнено вярно и 

е изготвено и приложено към Искането за плащане    

7.2 

Приложение № 2 „Информация за сключените по проекта 

договори за изпълнение(строителство/услуги/доставки)”  е 

изготвено и приложено към Искането за плащане и е 

попълнена вярно цялата информация, отнасяща се до всички 

основни и допълнителни договори по проекта    
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7.3 

Приложение №3 „Декларация за потвърждение на 

изпълнението на обстоятелства по т.8 от ДНФ 

№05/21.10.2010 г” е приложена към Искането за плащане и 

всички обстоятелства са декларирани надлежно.    

7.4 

Приложение № 4 „Прогноза за плащанията за периода м. 

.…… 20…г. до м. ……… 20…г.” е изготвено и приложено 

към Искането за плащане    

7.5 

Посочени са правилно средствата, платени от източниците на 

финансиране по месеци и години към месеца на подаване на 

настоящото искане за плащане    

7.6 Общите суми по редове и колони са аритметично верни    

7.7 

Приложение № 5. Информация за извършените проверки на 

място от бенефициента свързани с докладваните разходи е 

попълнена изчерпателно и коректно и са приложени  всички 

доклади от проверки на място по отношение на докладваните 

разходи    

 

 

 Предаване на експерт от Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

 

 Дата:                                       Час:      :         

 

 

Етап 2   Проверка на експерт от Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 Предаване на Директор Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

 

 Дата:                                       Час:      :           

 

 

Етап 3    

Потвърждение от Директор Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 

2014-2020”  

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

9. Контролните дейности по раздели от I-ви до IX-ти са извършени   

9.1 Данните в изготвената документация са коректни  

9.2 Документацията е комплектована в пълнота  

 Предаване на експерт от отдел „Финансово-счетоводен” Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

 Дата:                                       Час:      :             

 

 

 

Етап 4 

Проверка на експерт от отдел „ Финансово-счетоводен”  Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 
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Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

  

Експерт от Отдел 

„ФС” Дирекция 

„БФРП” 

Началник Отдел 

„Финансово-

счетоводен” 

10 
 Информация относно Искането за 

междинно/окончателно плащане   

 

 

10.1 

Докладваните разходи и извършените плащания 

по проекта са отразени в счетоводната система на 

АПИ   

10.2 

Докладваните разходи и извършените плащания 

по проекта са отразени по съответните 

аналитичности от сметкоплана на АПИ   

10.3 

Одобрената и отпусната БФП по проекта е 

отразена в счетоводната система на АПИ   

10.4 

Първичните счетоводни документи са 

предоставени   

 Предаване на Началник отдел „ Финансово Счетоводен”  Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

 

 Дата:                                       Час:      :           

 

Етап 5   Проверка от Началник отдел „ Финансово-счетоводен”  Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 Предаване на Директор на Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти” 

 

 Дата:                                       Час:      :          

 

Етап 6    Потвърждение от Директор на Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти” 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

11 Контролните дейности по т.10 са извършени   

 

 Предаване на Ръководител на Бенефициента или Упълномощеното от него лице 

 

 Дата:                                       Час:      :          

 

 

Етап 7   Одобрение от  Ръководител на Бенефициента или Упълномощено от него лице 

Искането за междинно/окончателно плащане и Контролния лист са получени на:    

Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 Искането за междинно/окончателно плащане и Контролния лист са одобрени на:   

Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 Предаване на УО  

 

 Дата:                                       Час:      :            

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 
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 Втори екземпляр на Искането и приложените към него документи са предадени за 

архивиране на: 

  

Дата:                                       Час:      :      

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ИНСТРУКЦИИ: 

Експерт от Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

Експерт от дирекция „Изпълнение на 

проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор на Дирекция „Изпълнение на проекти по 

ОПТТИ 2014-2020” 

експерт от отдел „Финансово-счетоводен”  

Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началник отдел „Финансово-счетоводен”  Дирекция 

„Бюджет, финанси и разплащания по проекти” 

Директор Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител на Бенефициента или  упълномощено от 

него лице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име /  Подпис / Длъжност 
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Приложение 10.12.4.4.1(5.01.2.1)  

Контролен лист: Искане за междинно плащане от Бенефициенти по 
ОП”Транспорт и транспортна инфраструктура”2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Приложение: 5.01.2.1 

Контролен лист: Искане за междинно плащане от Бенефициенти по ОП „Транспорт и транспортна 

инфраструктура“  
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Бенефициент: 

Наименование на проекта: 

Номер на Проекта по ИСУН:   

Искане за междинно плащане № 

Проверка от Управляващия орган<записва се името на лицето, започнало проверката в УО>  : 

Дата      /        /     

№ по ред Точки за проверка 

1ви контрол 2ри контрол 3ти контрол 4ти контрол Проверяващ 

Експерт Експерт  Експерт Началник отдел  
„Изпълнение и 

координация” 

Началник отдел 

„Финансово управление”  отдел „Финансово 

управление” 

отдел „Финансово 

управление”  

отдел  „Изпълнение и 

координация” 

1 
Раздел I “Обща 

информация”  
О О     О 

1.1 

Информацията за 

бенефициента, приоритетна 

ос и проекта е попълнена 

коректно 

О         

1.2 

Информацията за 

финансовата помощ по 

фондове на ЕС и вида на 

проекта е попълнена 

О         
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коректно 

1.3 
Общата стойност на проекта 

е отбелязана правилно 
О         

1.4 

Стойността на БФП по 

проекта е разпределена по 

източници на финансиране и 

е попълнена правилно 

О         

1.5 

Общата стойност на 

неприемливите за 

финансиране от БФП разходи 

за проекта са попълнени 

правилно 

О         

2 

Раздел II “Разходи и 

безвъзмездна финансова 

помощ, докладвани от 

бенефициента” 

О О     О 

2.1 
Стойностите, докладвани в 

т.В.1 са попълнени вярно  
О О       

2.2 
Стойностите, докладвани в 

т.В.2 са попълнени вярно 
О О       

2.3 Стойностите, докладвани в О О       
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т.В.3 са попълнени вярно 

3 

Раздел III “ Описание на 

работите/дейностите, 

свързани с разходите, 

докладвани в настоящото 

искане за плащане” 

    О О   

3.1 

Предоставената информация 

е изчерпателна  и 

съпоставима, с цел 

получаване на увереност за 

действителния напредък на 

проекта  

    О О   

3.2 

Физическият напредък по 

проекта/договора е в 

съответствие с финансовия 

напредък 

     

3.3 

Извършените 

работи/услуги/доставки 

отговарят на декларираните в 

искането за плащане  

    О О   

3.4 

Декларираните разходи са за 

дейности съгласно 

договора/заповедта за 

    О О   
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безвъзмездна финансова 

помощ 

3.5 

Декларираните разходи са за 

дейности свързани с  

постигането на заложените 

цели по проекта 

    О О   

4 

Раздел IV “Безвъзмездна 

финансова помощ по 

проекта” 

О О     О 

4.1 

Посочените разходни 

категории са в съответствие с 

Договор/Заповед за 

отпускане на БФП 

О         

4.2 

Общата стойност на 

одобрената безвъзмездна 

финансова помощ по 

категории с предишни 

искания за плащане е 

посочена вярно 

О         

4.3 

Стойността на  

безвъзмездната финансова 

помощ, докладвана в 

настоящо искане за плащане 

О         
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съответства на размера, 

докладван в т.II.B.2 

4.4 

Общата стойност на 

одобрената БФП отговаря на 

бюджета на всяка категория 

разход, съгласно 

Договор/Заповед за 

отпускане на БФП  

О О        

4.5 

Общата стойност на 

докладваната  БФП по 

проекта не надвишава 80% 

или 90% стойността на 

одобрената БФП съгласно 

Договор/Заповед за 

отпускане на БФП 

О         

4.6 

Общо докладвани разходи в 

настоящото искане за 

плащане съответстват на 

размера, посочен в т.II.В.1 

О         

4.7 

Спазен е % на 

съфинансиране от БФП 

съгласно Договор/Заповед за 

отпускане на БФП 

О О       
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4.8 

Калкулациите между 

редовете и колоните са 

аритметично верни 

О         

5 
Раздел V „Докладвани 

разходи по проекта” 
О О     О 

5.1 

Посочените разходни 

категории са в съответствие с 

Договор/Заповед за 

отпускане на БФП 

        О 

5.2 

Общата стойност на 

верифицираните разходи по 

проекта по категории към 

настоящата дата е записана 

вярно и е разпределена в 

съотношение, определено в 

Договор/Заповед за 

отпускане на БФП 

О         

5.3 

Общата стойност на 

неверифицираните разходи 

по категории (допустими и 

недопустими) е записана 

вярно и е правилно 

разпределена  

О О       
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5.4 

Общо докладвани разходи в 

настоящото искане за 

плащане съответстват на 

размера, посочен в т.II.В.1 

О О       

5.5 

Общият размер на бюджета 

на всяка разходна категория 

отговаря на бюджета, 

определен в Договор/Заповед 

за отпускане на БФП 

О О       

5.6 

Докладваните разходи в 

настоящото искане за 

плащане са в периода, 

определен в Договор/Заповед 

за отпускане на БФП 

О О       

5.7 

Докладваните разходи в 

настоящото искане за 

плащане съответстват на 

стойността на приложените 

разходооправдателни и/или 

платежни документи  

О О       
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5.8 

Докладваните разходи в 

настоящото искане за 

плащане съответстват на 

разходите, включени в 

Приложение №1 „Списък на 

разходите” и са реално 

платени 

О         

5.9 

 

Докладваните разходи в 

настоящото искане за 

плащане отговарят на 

критериите за допустимост 

по реда на на ПМС № 

119/2014  

О О     О 

5.10 

 

Докладваните разходи за 

ДДС са допустими за 

финансиране по ОПТ 

Да О Да О 
    

Да О 

Не О Не О Не О 

5.11 

 

Извършена документална 

проверка на процедурите за 

обществени поръчки; 

Да О 

Не О 

Да О 

Не О 
  

Да О 

Не О 

5.12 

 

 Наложени са финансови 

корекции по проекта, които 

налагат пълен или частичен 

отказ от верификация 

Да О Да О 

    

Да О 

Не О Не О Не О 
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5.13 

Калкулациите между 

редовете и колоните са 

аритметично  верни 

О         

5.14 

Докладваните разходи в 

настоящото искане са 

съпоставими към 

информацията в различните 

представени документи 

О         

6 
Раздел VI “Списък на 

приложените документи” 
О         

6.1 

Приложените документи към 

искането за плащане  са 

описани и съответсват на 

описаните документи в 

Приложение № 1 „Списък на 

разходите” 

О         

7 

 „Информация за 

сключените по проекта 

договори за изпълнение 

(строителство/ 

услуги/доставки)” 

О О     О 

7.1 
Всички посочени договори за 

изпълнение и анекси към тях 
О   О 
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по проекта са представени в 

УО 

7.2. Изпълнението на дейностите 

по договорите с външни 

изпълнители отговаря на 

условията на подписаните 

договори. 

Забележка: В случай на, попълнено 

Не,,то се аргументира. 

 

 

Да О 

 Не О  

 

Да О 

 Не О  

 

  

7.3 

За всички сключени договори 

по проекта са представени 

валидни банкови гаранции  

О О       

7.4 

Представени ли са документи 

от бенефициента за 

възстановяване на  банкови 

гаранции от възложителя.  

Да О 

  

  

  

  

Не О   

 
  

  

7.5 

Представен е документ за  

одобрение от УО на 

Договора за изпълнение / 

О   О     
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Анекси към Договора за 

изпълнение   
  

8 

Всички обстоятелства в 

„Декларация за 

потвърждение на 

изпълнението на 

обстоятелствата по т.7 от 

ДНФ  № 2/01.07.2014  г.” са 

декларирани и 

Декларацията е подписана 

от упълномощен 

представител на 

бенефициента 

О О       

9 
 „Прогноза за плащанията 

за период от ……. до .........” 
О О     О 

9.1 

Извършените плащания по 

проекта до момента са 

записани вярно по източници 

на финансиране 

О         

9.2 

Периода на прогнозата е в 

рамките на периода на 

проекта, определен в   

Договор/Заповед за 

О         
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отпускане на БФП 

9.3 

Общите суми по източници 

на финансиране за проекта са 

в съответствие с бюджета, 

определен за всеки източник 

в Договор/Заповед за 

отпускане на БФП 

О         

9.4 
Общите суми са проверени 

аритметично 
О         

10 

Информация за 

извършените проверки на 

място от бенефициента 

свързани с докладваните 

разходи съгласно 

Приложение 5 

          

10.1 

Описани са и са приложени  

всички доклади от проверки 

на място по отношение на 

докладваните разходи 

    О О   

10.2 

Информацията за 

извършените от 

бенефициента проверки на 

    О О   
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място свързани с 

докладваните разходи е 

задоволителна 

11 

Проверки съгласно 

представените доклади за 

напредъка 

    О О   

11.1 

Докладът/докладите за 

напредъка по проекта са 

представени в срок и същите 

са одобрени 

    О О   

11.2 

Представени са 

доказателства, 

удостоверяващи 

изискванията за информация 

и публичност съгласно ПН на 

ОПТТИ  

    О О   

11.3 

Няма установени 

проблеми/нередности от 

проведени проверки на 

място, които налагат пълен 

или частичен отказ от 

верификация 

    О О   
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11.4 

Няма установени 

проблеми/нередности от 

извършени одити, които 

налагат пълен или частичен 

отказ от верификация 

    О О   

12 
Раздел VIII “Одобрение от 

Бенефициента” 
О О     О 

12.1 

Бенефициентът е декларирал, 

че за всички дейности, 

включени в обхвата на 

проекта не са използвани 

средства от държавни 

помощи, други програми на 

Общността или от 

национални програми и за 

други програмни периоди   

О         

12.2 

Бенефициентът е декларирал 

статута си по ДДС коректно 

и в съответствие с 

представените документи в 

УО 

О         

12.3 Бенефициентът е декларирал, 

че всички договори и анекси 

О 
 О   
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към тях, имащи отношение 

към искането за плащане са 

представени в УО  

12.4 

Искането за плащане е 

подписано от упълномощен 

представител на 

бенефициента 

О         

13 

Информацията от 

настоящото искане за 

плащане е регистрирана в 

ИСУН 2020 и съответства 

на информацията, подадена 

на хартиен носител 

О         

14 

Информацията, 

регистрирана в ИСУН 2020 

е проверена  

О О     О 

15 

 

О 

Проверката е извършена в срок. Име: 

    

Първи контрол: експерт, Отдел „Финансово 

управление”  
Експерт, Отдел „Финансово управление”  
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Дата: Подпис: 

16 

  О 

Проверката е извършена в срок. Име: 

    

Втори контрол: експерт, Отдел „Финансово 

управление”  
Експерт, Отдел „Финансово управление”  

    

Дата: Подпис: 

  

№ по ред 

  

1ви контрол 2ри контрол 

Счетоводител Главен счетоводител  

17.1 
Първичните счетоводни документи са 

предоставени от бенефициента на УО 
О   

17.2 

Стойността на безвъзмездната финансова 

помощ по проекта, докладвана в 

настоящото искане за плащане е равна или 

по-малка от сбора на сумите в 

представените разходооправдателни 

документи 

О   

17.3 Представените разходооправдателни О   
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документи са на името и адреса на 

Бенефициента 

17.4 

Представените разходооправдателни 

документи съдържат всички реквизити, 

определени в Закона за счетоводството 

О   

17.5 

Съдържанието на представените 

разходооправдателни документи 

съответства на съдържанието на проекта 

О О 

17.6 

Всеки разходооправдателен документ е 

придружен от съответния платежен 

документ 

О   

17.7 

Между представените платежни и 

разходооправдателни документи има пълно 

съответствие 

О О 

17.8 

Платежните документи съдържат 

информация за получателя, наредителя, 

сумата за плащане, основанието за плащане, 

номер и дата на подаване на документа 

О   

17.9 
Представени са разпечатки от счетоводната 

система на бенефициента 
О   

17.10 

Разпечатките от счетоводната система на 

бенефициента доказват поддържането на 

необходимата счетоводна аналитичност на 

О О 
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ниво ОП, приоритетна ос, проект, договор 

17.11 

Разпечатките от счетоводната система на 

бенефициента отразяват: 

- размера на докладваните разходи без ДДС  

- размера на одобрената БФП 

О О 

18 

Проверката е извършена в срок. 
О 

  

  Име: 

Проверил: счетоводител , отдел „Финансово управление” Счетоводител , отдел „Финансово управление” 

Дата: Подпис 

19 

Проверката е извършена в срок. 
О 

  Име: 

Проверил: Главен счетоводител  отдел„Финансово управление”  Главен счетоводител  отдел„Финансово 

управление”  Дата: 

  Подпис 

Проверка от Отдел "Изпълнение и координация": 

20 Проверката е извършена в срок.  О 
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  Име: 

Трети контрол: експерт, Отдел "Изпълнение и 

координация"  Експерт в отдел "Изпълнение и координация": 

Дата: 

  Подпис: 

21 

Проверката е извършена в срок. 
О 

  

  Име: 

Трети контрол: началник отдел "Изпълнение и 

координация":  
Началник отдел "Изпълнение и координация" 

Дата: Подпис: 

  

 

 

 

Проверка от началник отдел "Финансово управление ": 

Дата    /    /     

  

22 РАЗХОДИТЕ, ДОКЛАДВАНИ В НАСТОЯЩОТО Проверил  Проверил Одобряващ 
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ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ  
  

Началник отдел „Финансово 

управление” 
Ръководител на УО 

-          Размер на верифицираните разходи, докладвани с 

настоящото искане за плащане 
О О О 

Стойност:  ………………………….лева (словом) 

-    Размер на неверифицираните разходи, докладвани с 

настоящото искане за плащане 
О О О 

Стойност:  ………………………….лева (словом) 

23 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ , 

ДОКЛАДВАНА В НАСТОЯЩОТО ИСКАНЕ 

ЗА ПЛАЩАНЕ: 

Проверил Проверил Одобряващ 

  
Началник отдел „Финансово 

управление” 
Ръководител  на УО 

- Размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ, 

докладвана с настоящото искане за плащане 
О О О 

Стойност:  ………………………….лева (словом) 

- Размер на неодобрената безвъзмездна финансова помощ, 

докладвана с настоящото искане за плащане 
О О О 

Стойност:  ………………………….лева (словом) 

24 
Проверката е извършена в срок. О 

Искането за плащане и цялата придружаваща го Име: 
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документация на бенефициента и становища на 

УО са проверени и предадени за съгласуване на 

Директор на дирекция „Координация на програми 

и проекти” 

Проверил: началник отдел "Финансово управление" Началник отдел "Финансово управление"  

Дата: Подпис 

Съгласуване от Директор на дирекция „Координация на програми и проекти” 

25 

Проверката е извършена в срок. О 

Искането за плащане и цялата придружаваща го 

документация на бенефициента и становища на 

УО са съгласувани без забележки и предадени за 

одобрение на Ръководителя на УО 

Име: 

Съгласувал: Директор на дирекция „Координация 

на програми и проекти”: 
Директор на дирекция „Координация на програми и проекти” 

Дата Подпис 

26 ОДОБРЕНИЕ НА ИСКАНЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО 
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26.1 

Искането за плащане от бенефициента и 

придружаващите го документи СА ОДОБРЕНИ от 

Ръководителят на УО 

Да О 

Не О  

26.2 

Потвърждавам размера на предложените за 

верифициране разходи, докладвани с настоящото 

искане за плащане 

Да О 

Не О 

 

 

26.3 

 

Потвърждавам размера на предложената за 

одобрение безвъзмездна финансова помощ, 

докладвана с настоящото искане за плащане 

 

Да О 

Не О 

27 

Искането за плащане е одобрено от Ръководителят 

на УО 
 Име: 

Дата: 

 Ръководител на УО  

 

Подпис: 

  

28 

Изпратено е уведомително писмо до бенефициента 

за  верифицираните разходи по искане за 

окончателно плащане № … 

Име: 

Експерт отдел  „Финансово управление”  

Подпис 

29 
Предаване  на искането за плащане за класиране 

 

Име: 

Експерт отдел  „Финансово управление”  
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Дата: Подпис 

№ по ред Точки за проверка 

Контрол Проверяващ Одобряващ 

Eксперт отдел  

„Финансово 
управление”  

Началник отдел 

„Финансово 
управление” 

Ръководител на УО на ОП „Транспорт” 

30 
Оценка на искането за плащане в случай на 

допълнителни коментари/бележки от УО 
О О О 

30.1 

Изпратени коментари / бележки с искане за 

допълнителна информация или коригиране на 

искането за плащане чрез ……….<e-mail, поща, 

официално> на ………<дата> 

О О   

30.2 

Исканата информация / коригирано искане за 

плащане е изпратена от бенефициента и е получена 

чрез …………<e-mail, поща, официално> на ……….. 

<дата> 

О  О   

30.3 
Представена е изцяло допълнително поисканата 

информация 
О  О   

30.4 
В коригираното искане за плащане са отразени 

правилно всички коментари и забележки 
О  О   

БЕЛЕЖКИ  И КОМЕНТАРИ: 

Управляващ орган: 
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Относно Дата Име Коментари Подпис 
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Приложение 10.12.4.5.1 (5.01.1.1) 

Контролен лист: Искане за авансово плащане от Бенефициенти по ОП 
„Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 
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Контролен лист: Искане за авансово плащане от Бенефициенти  

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
 

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

664 

Бенефициент: 

Наименование на проекта: 

Номер на Проекта по ИСУН:   

Искане за авансово плащане № 

Проверка от Управляващия орган<записва се името на лицето, започнало проверката в УО>  : 

Дата      /        /     

№ 
по 

ред Точки за проверка 

1ви 

контрол 

2ри 

контрол 

Проверяващ 

Експерт 
 

отдел„Фина

нсово 
управление

” 

Експерт  
отдел„Фин

ансово 

управлени
е” 

Началник  
отдел 

„Финансово 

управление” 

1 Раздел I “Информация за проекта “ О О О 

1.

1 

Информацията за бенефициента, приоритетна ос,  проекта и периода на отчитане е 

попълна коректно 
О   

1.

2. 

Информацията за финансовата помощ по фондове на ЕС и вида на проекта е 

попълнена коректно 
О   

1.

3 Общата стойност на проекта е отбелязана правилно 
О   

1.

4 

Стойността на БФП по проекта е разпределена по източници на финансиране и е 

попълнена правилно 
О   
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2 
Раздел II “Безвъзмездна финансова помощ, докладвана от бенефициента” 

О О О 

2.

1 

В Договор/Заповед за отпускане на БФП е включена клауза за авансово плащане по 

проекта 
О О  

2.

2 Общата стойност на БФП по проекта е  посочена вярно 
О   

2.

3 
Размерът на авансовото плащане на  БФП (%) по проекта е  посочен 

О   

2.

4 Общата стойност на  БФП  по проекта, докладвана в настоящото искане за плащане е 

посочена вярно 
О О  

2.

5. Общата стойност на авансовото плащане от БФП  по проекта не надвишава 

допустимия размер, съгласно Договор/Заповед за отпускане на БФП 
О О  

3 Докладвана безвъзмездна финансова помощ О О О 

3.

1 

Посочените разходни категории са в съответствие с Договор/Заповед за отпускане на 

БФП 
О   

3.

2 

Общата стойност на БФП по проекта, докладвана в настоящото искане за плащане 

съответства на стойността докладвана в т.II.3 
О   
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3.

3 

Стойност на БФП, одобрена с предишни искания за авансово плащане не надвишава 

допустимия размер на авансово плащане на БФП, съгласно Договор/Заповед за 

отпускане на БФП 

О   

3.

4 

Калкулациите са аритметично верни 
О   

4 Представени са Приложение 1 и Приложение 2 О   

5 Приложение 1 „Информация за сключените договори за изпълнение на 

строителни работи /услуги/доставки” 
О О О 

5.

1 Всички посочени договори за изпълнение и анекси към тях по проекта са представени 

в УО 
О   

5.

2 Информацията съответства на представените в УО договори за изпълнение и анекси 

към тях 
О   

5.

3 
Информацията за вида и правното основание на тръжната процедура е посочена 

О   

5.

4 

Посочен е документ за одобрение от УО на Договора за изпълнение/Анекси към 

Договора за изпълнение   О   

6  „Прогноза за плащанията за период от ..... до ......” О О О 

6.

1 

Периода на прогнозата е в рамките на периода на проекта, определен в   

Договор/Заповед за отпускане на БФП 
О   



 

 

Приложение: 5.01.1.1 

Контролен лист: Искане за авансово плащане от Бенефициенти  

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
 

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

667 

6.

2 

Общите суми по източници на финансиране за проекта са в съответствие с бюджета, 

определен за всеки източник в Договор/Заповед за отпускане на БФП 
О   

6.

3 

Общите суми са проверени аритметично 
О   

7   Раздел VIII “Одобрение от Бенефициента” О О О 

 

7.

1 

 

Бенефициента е декларирал, че за всички дейности, включени в обхвата на проекта не 

са използвани средства от държавни помощи, други програми на Общността или от 

национални програми и за други програмни периоди   

О О  

7.

2 

Бенефициентът е декларирал статута си по ДДС коректно и в съответствие с 

представените документи  
О   

7.

3 Искането за плащане е подписано от упълномощен представител на бенефициента 
О   

8 Информацията от настоящото искане за плащане е регистрирана в ИСУН 2020 и 

съответства на информацията, подадена на хартиен носител 
О   

9 Информацията, регистрирана в ИСУН 2020 е проверена О О О 

      

10 

 

Проверката е извършена в срок                      О 

 

Първи контрол, експерт, отдел „Финансово управление”  

  

Дата: 

 

Име: 

Експерт,  

отдел „Финансово 

управление”  

 



 

 

Приложение: 5.01.1.1 

Контролен лист: Искане за авансово плащане от Бенефициенти  

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
 

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

668 

Подпис 

   

11   

 Проверката е извършена в срок                      О 

 

Втори контрол,  експерт, отдел „Финансово управление”  

  

 

Дата: 

Име 

Експерт, 

отдел „Финансово 

управление”  
  

Подпис 

            

 Проверка от началник отдел "Финансово управление" 

 Дата     /        /     

12 Проверил: началник отдел "Финансово управление"  

Искането за авансово плащане е проверено и предадено за съгласуване на 

директор на дирекция „Координация на програми и проекти”  в срок           

Дата: 

  

                                          О 

Име: 

Началник отдел "Финансово управление" 

 

Подпис 

 Съгласуване от Директор на дирекция „Координация на програми и проекти” 

 Дата     /        /     

13 Съгласувал: Директор на дирекция „Координация на програми и проекти”                                     О 



 

 

Приложение: 5.01.1.1 

Контролен лист: Искане за авансово плащане от Бенефициенти  

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
 

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

669 

Искането за авансово плащане е съгласувано без забележки и е предадено за 

одобрение на Ръководителя на УО в срок 

 

Дата: 

 

 

Име: 

Директор на дирекция „Координация на 

програми и проекти” 
 

Подпис 

        

14  ОЦЕНКА НА ИСКАНЕТО  ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА  

  Искането за авансово плащане от бенефициента до УО и 

придружаващите го документи СА ОДОБРЕНИ от Ръководителят на 

УО 

 

Дата:                                                    Име: 

                                                                      Ръководител на УО 
 

                                                                                                   Подпис 

 

Да  О 

 

Не  О 

 

 

 15       Предаване на Искането за авансово плащане за класиране     

  

 

    Дата:         

Име: 

Експерт, отдел „Финансово управление”  

 

Подпис 

 

 

 



 

 

Приложение: 5.01.1.1 

Контролен лист: Искане за авансово плащане от Бенефициенти  

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
 

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

670 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / УКАЗАНИЯ: 

  

 Управляващ орган: 
 Въз основа на (да бъде докладвано в колона "бележки" и съдържанието на бележките /коментарите/указанията 

 Управляващ орган: 
 Въз основа на (да бъде докладвано в колона "бележки" и съдържанието на бележките /коментарите/указанията 

 Управляващ орган: 



 

 

Приложение: 5.01.1.1 

Контролен лист: Искане за авансово плащане от Бенефициенти  

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
 

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 
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 Въз основа на (да бъде докладвано в колона "бележки" и съдържанието на бележките /коментарите/указанията 

 ВЪТРЕШЕН ОДИТ: 

 Тази част е определена за коментари / бележки / препоръки и др.  от вътрешни одитори 
  

Относно Дата  Име Коментари Подпис 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение: 5.01.1.1 

Контролен лист: Искане за авансово плащане от Бенефициенти  

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
 

МТИТС 
 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

672 

 

 



 

 673 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10.12.4.5.2 (5.01.3.1) 

Контролен лист: Искане за окончателно плащане от Бенефициенти 
по ОПТТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Приложение: 5.01.3.1 

Контролен лист: Искане за окончателно плащане от Бенефициенти 

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 
регионално развитие 

Кохезионен фонд 

 

 2015 

ПНУИОПТ 

на Управляващия орган 

на ОПТТИ 

 

Стр. 674 / 945 

 

 674 

 

Бенефициент: 

Наименование на проекта: 

Номер на Проекта по ИСУН:   

Искане за окончателно плащане № 

Проверка от Управляващия орган<записва се името на лицето, започнало проверката в УО>  : 

Дата      /        /     

    1ви контрол 2ри контрол 3ти контрол 4ти контрол Проверяващ 

№ по ред Точки за проверка 

Експерт,  

отдел „Финансово 

управление” 

Експерт,  

отдел „Финансово 

управление” 

Експерт, 

 отдел  
„Изпълнение и 

координация” 

Началник  

отдел  
„Изпълнение и 

координация” 

Началник  
отдел „Финансово управление” 

1 Раздел I “Обща информация”  О О     О 

1.1 

Информацията за бенефициента, 

приоритетна ос, проекта и периода на 

отчитане е попълннена коректно 

О         



 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Приложение: 5.01.3.1 

Контролен лист: Искане за окончателно плащане от Бенефициенти 

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 
регионално развитие 

Кохезионен фонд 

 

 2015 

ПНУИОПТ 

на Управляващия орган 

на ОПТТИ 

 

Стр. 675 / 945 

 

 675 

1.2 

Информацията за финансовата помощ по 

фондове на ЕС и вида на проекта е 

попълнена коректно 

О         

1.3 
Общата стойност на проекта е отбелязана 

правилно 
О         

1.4 

Стойността на БФП по проекта е 

разпределена по източници на 

финансиране и е попълнена правилно 

О         

1.5 

Общата стойност на неприемливите за 

финансиране от БФП разходи за проекта 

са попълнени правилно 

О         

2 

Раздел II “Разходи и безвъзмездна 

финансова помощ, докладвани от 

бенефициента” 

О О     О 

2.1 
Стойностите, докладвани в т.В.1 са 

попълнени вярно  
О О       

2.2 
Стойностите, докладвани в т.В.2 са 

попълнени вярно 
О О       



 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Приложение: 5.01.3.1 

Контролен лист: Искане за окончателно плащане от Бенефициенти 

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 
регионално развитие 

Кохезионен фонд 

 

 2015 

ПНУИОПТ 

на Управляващия орган 

на ОПТТИ 

 

Стр. 676 / 945 

 

 676 

2.3 
Стойностите, докладвани в т.В.3 са 

попълнени вярно 
О О       

3 

Раздел III “ Описание на 

работите/дейностите, свързани с 

разходите, докладвани в настоящото 

искане за плащане” 

    О О   

3.1 

Предоставената информация е 

изчерпателна  и съпоставима, с цел 

получаване на увереност за действителния 

напредък на проекта  

    О О   

3.2 

Извършените работи/услуги/доставки 

отговарят на декларираните в искането за 

плащане  

    О О   

3.3 

Декларираните разходи са за дейности 

съгласно договора/заповедта за 

безвъзмездна финансова помощ 

    О О   

3.4 

Заложените цели по проекта съгласно 

договора/заповедта за безвъзмездна 

финансова помощ (в т.ч. и подписаните 

анекси) са постигнати 

    
Да О  

Не О 

Да О  

Не О 
  



 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Приложение: 5.01.3.1 

Контролен лист: Искане за окончателно плащане от Бенефициенти 

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 
регионално развитие 

Кохезионен фонд 

 

 2015 

ПНУИОПТ 

на Управляващия орган 

на ОПТТИ 

 

Стр. 677 / 945 

 

 677 

Забележка: В случай на, попълнено Не,,то 

се аргументира 

3.5 

Постигнати са заложените индикатори 

по проекта съгласно договора/заповедта 

за безвъзмездна финансова помощ (в 

т.ч. и подписаните анекси) са 

постигнати 

Забележка: В случай на, попълнено Не 

,то се аргументира. 

  
Да О  

Не О 

Да О  

Не О 
 

4 
Раздел IV “Безвъзмездна финансова 

помощ по проекта” 
О О     О 

4.1 

Посочените разходни категории са в 

съответствие с Договор/Заповед за 

отпускане на БФП 

О         

4.2 

Общата стойност на одобрената 

безвъзмездна финансова помощ по 

категории с предишни искания за плащане 

е посочена вярно 

О         



 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Приложение: 5.01.3.1 

Контролен лист: Искане за окончателно плащане от Бенефициенти 

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 
регионално развитие 

Кохезионен фонд 

 

 2015 

ПНУИОПТ 

на Управляващия орган 

на ОПТТИ 

 

Стр. 678 / 945 

 

 678 

4.3 

Стойността на  безвъзмездната финансова 

помощ, докладвана в настоящо искане за 

плащане съответства на размера, 

докладван в т.II.B.2 

О         

4.4 

Общата стойност на одобрената БФП 

отговаря на бюджета на всяка категория 

разход, съгласно Договор/Заповед за 

отпускане на БФП  

О О        

4.5 

Общата стойност на докладваната  БФП 

по проекта не надвишава одобрената БФП 

съгласно Договор/Заповед за отпускане на 

БФП 

О         

4.6 

Общо докладвани разходи в настоящото 

искане за плащане съответстват на 

размера, посочен в т.II.В.1 

О         

4.7 

Спазен е % на съфинансиране от БФП 

съгласно Договор/Заповед за отпускане на 

БФП 

О О       



 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Приложение: 5.01.3.1 

Контролен лист: Искане за окончателно плащане от Бенефициенти 

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 
регионално развитие 

Кохезионен фонд 

 

 2015 

ПНУИОПТ 

на Управляващия орган 

на ОПТТИ 

 

Стр. 679 / 945 

 

 679 

4.8 
Калкулациите между редовете и колоните 

са аритметично верни 
О         

5 
Раздел V „Докладвани разходи по 

проекта” 
О О     О 

5.1 

Посочените разходни категории са в 

съответствие с Договор/Заповед за 

отпускане на БФП 

О         

5.2 

Общата стойност на верифицираните 

разходи по проекта по категории към 

настоящата дата е записана вярно и е 

разпределена в съотношение, определено в 

Договор/Заповед за отпускане на БФП 

О О       

5.3 

Общата стойност на неверифицираните 

разходи по категории (допустими и 

недопустими) е записана вярно и е 

правилно разпределена  

О О       

5.4 

Общо докладвани разходи в настоящото 

искане за плащане съответстват на 

размера, посочен в т.II.В.1 

О О       



 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Приложение: 5.01.3.1 

Контролен лист: Искане за окончателно плащане от Бенефициенти 

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 
регионално развитие 

Кохезионен фонд 

 

 2015 

ПНУИОПТ 

на Управляващия орган 

на ОПТТИ 

 

Стр. 680 / 945 

 

 680 

5.5 

Общият размер на бюджета на всяка 

разходна категория отговаря на бюджета, 

определен в Договор/Заповед за отпускане 

на БФП 

О О       

5.6 

Докладваните разходи в настоящото 

искане за плащане са в периода, определен 

в Договор/Заповед за отпускане на БФП 

О О       

5.7 

Докладваните разходи в настоящото 

искане за плащане съответстват на 

стойността на приложените 

разходооправдателни и/или платежни 

документи  

О О       

5.8 

Докладваните разходи в настоящото 

искане за плащане съответстват на 

разходите, включени в Приложение №1 

„Списък на разходите” и са реално 

платени 

О         



 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Приложение: 5.01.3.1 

Контролен лист: Искане за окончателно плащане от Бенефициенти 

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 
регионално развитие 

Кохезионен фонд 

 

 2015 

ПНУИОПТ 

на Управляващия орган 

на ОПТТИ 

 

Стр. 681 / 945 

 

 681 

5.9 

Докладваните разходи в настоящото 

искане за плащане отговарят на 

критериите за допустимост по реда на на 

ПМС № 119/2014  

О О     О 

5.10 
Докладваните разходи за ДДС са 

допустими за финансиране по ОПТ 

Да О Да О 

    

Да О 

Не О Не О Не О 

5.11 
Извършена документална проверка на 

процедурите за обществени поръчки; 

Да О 

Не О 

Да О 

Не О 
  

Да О 

Не О 

5.12 

Наложени са финансови корекции по 

проекта, които налагат пълен или частичен 

отказ от верификация 

Да О Да О 

    

Да О 

Не О Не О Не О 

5.13 
Калкулациите между редовете и колоните 

са аритметично  верни 
О         

5.14 

Докладваните разходи в настоящото 

искане са съпоставими към информацията 

в различните представени документи 

О         
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6 
Раздел VI “Списък на приложените 

документи” 
О     

6.1 

Приложените документи към искането за 

плащане  са описани и съответстват на 

описаните документи в Приложение № 1 

„Списък на разходите” 

О         

7 

 „Информация за сключените по 

проекта договори за изпълнение 

(строителство/ услуги/доставки)” 

О 
 

О    О 

7.1 

Всички посочени договори за изпълнение 

и анекси към тях по проекта са 

представени в УО 

О   О О   

7.2 
За всички сключени договори по проекта 

са представени валидни банкови гаранции  
О О       

7.3 

Представени ли са документи от 

бенефициента за възстановяване на  

банкови гаранции от възложителя.  

Да О 
        

Не О 

7.4 

Изпълнението на дейностите по 

договорите с външни изпълнители 

отговаря на условията на подписаните 

договори  (в т.ч. и на подписаните и 

 
  

Да О  

Не О  

Да О  

Не О 
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проверени от УО анекси). 

Забележка: В случай на, попълнено Не,,то 

се аргументира. 

        

7.5 

Представен е документ за  одобрение от 

УО на Договора за изпълнение / Анекси 

към Договора за изпълнение   

О   О     

8 

Всички обстоятелства в „Декларация за 

потвърждение на изпълнението на 

обстоятелствата по т.7 от ДНФ  № 

2/01.07.2014  г.” са декларирани и 

Декларацията е подписана от 

упълномощен представител на 

бенефициента 

О 
 

      

9 
 „Прогноза за плащанията за период от 

……. до .........” 
О О     О 
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9.1 

Извършените плащания по проекта до 

момента са записани вярно по източници 

на финансиране 

О         

9.2 

Периода на прогнозата е в рамките на 

периода на проекта, определен в   

Договор/Заповед за отпускане на БФП 

О         

9.3 

Общите суми по източници на 

финансиране за проекта са в съответствие 

с бюджета, определен за всеки източник в 

Договор/Заповед за отпускане на БФП 

О         

9.4 Общите суми са проверени аритметично О         

10 Проверка за получени държавни помощи      

10.1 Налице ли  е държавна помощ 
Да  О 

Не  О 

Да  О 

Не  О 
  

 

 

 

10.2 При отговор „Да“  
Марка:……. 

Вид:………. 
О    

10.3 
Достигнат ли е общия  планиран размер на 

помощта 

Да  О 

Не  О 
О    

10.4 Спазени ли са ограниченията на режима Да  О О    
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на държавната помощ Не  О 

11 

Информация за извършените проверки 

на място от бенефициента свързани с 

докладваните разходи съгласно 

Приложение 5 

          

11.1 

Описани са и са приложени  всички 

доклади от проверки на място по 

отношение на докладваните разходи 

    О О   

11.2 

Информацията за извършените от 

бенефициента проверки на място свързани 

с докладваните разходи е задоволителна 

    О О   

12 
Проверки съгласно представените 

доклади за напредъка 
    О О   

12.1 

Докладът/докладите за напредъка по 

проекта са представени в срок и същите са 

одобрени 

    О О   
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12.2 

Представени са доказателства, 

удостоверяващи изискванията за 

информация и публичност съгласно ПН на 

ОПТ  

    О О   

12.3 

Няма установени проблеми/нередности от 

проведени проверки на място, които 

налагат пълен или частичен отказ от 

верификация 

    О О   

12.4 

Няма установени проблеми/нередности от 

извършени одити, които налагат пълен 

или частичен отказ от верификация 

    О О   

13 
Раздел VIII “Одобрение от 

Бенефициента” 
О О     О 

13.1 

Бенефициентът е декларирал, че за всички 

дейности, включени в обхвата на проекта 

не са използвани средства от държавни 

помощи, други програми на Общността 

или от национални програми и за други 

програмни периоди   

О         
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13.2 

Бенефициентът е декларирал статута си по 

ДДС коректно и в съответствие с 

представените документи в УО 

О         

13.3 

Искането за плащане е подписано от 

упълномощен представител на 

бенефициента 

О         

14 

Информацията от настоящото искане за 

плащане е регистрирана в 

Информационната система за 

управление и наблюдение (ИСУН) и 

съответства на информацията, подадена 

на хартиен носител 

О         

15 

Информацията, регистрирана в 

Информационната система за 

управление и наблюдение (ИСУН) е 

проверена  

О  О 
 

  
  

О 

   

16  Проверката е извършена в срок. О 
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Първа проверка: Експерт, Отдел „Финансово управление”  

Име: 

Експерт, Отдел „Финансово 

управление”  

  Дата: Подпис: 

17 

 
Проверката е извършена в срок. О 

 

 
Втора проверка: Експерт, отдел „Финансово управление” 

Име:  

Eксперт отдел „Финансово управление” 

  

Подпис: 
  

 
 Дата: 

 

   

 Проверка от счетоводител: 

 Дата    /       /     

№ по ред  Точки за проверка 1ви контрол 2ри контрол 
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Счетоводител 

Главен 
счетоводител  

18 
 Първичните счетоводни документи са предоставени от бенефициента на 

УО 
О   

18.1 

 

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта, докладвана в 

настоящото искане за плащане е равна или по-малка от сбора на сумите в 

представените разходооправдателни документи 

О   

18.2 

 
Представените разходооправдателни документи са на името и адреса на 

Бенефициента 
О   

18.3 

 
Представените разходооправдателни документи съдържат всички 

реквизити, определени в Закона за счетоводството 
О   

18.4 

 
Съдържанието на представените разходооправдателни документи 

съответства на съдържанието на проекта 
О О 
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18.5 

 
Всеки разходооправдателен документ е придружен от съответния платежен 

документ 
О   

18.6 

 
Между представените платежни и разходооправдателни документи има 

пълно съответствие 
О О 

18.7 

 

Платежните документи съдържат информация за получателя, наредителя, 

сумата за плащане, основанието за плащане, номер и дата на подаване на 

документа 

О   

18.8 
 

Представени са разпечатки от счетоводната система на бенефициента О   

18.9 

 
Разпечатките от счетоводната система на бенефициента доказват 

поддържането на необходимата счетоводна аналитичност на ниво ОП, 

приоритетна ос, проект, договор 

О О 
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18.10 

 
Разпечатките от счетоводната система на бенефициента отразяват: 

-          размера на докладваните разходи без ДДС ; 

-          размера на одобрената БФП. 

О О 

19 

 
Проверката е извършена в срок. 

О 

 Име:  

Счетоводител , отдел „Финансово 

управление” 
 

Проверил: счетоводител , отдел „Финансово управление” 

 

Дата: Подпис: 

 

20 

 
Проверката е извършена в срок. 

О 

 
Име: 

 

Проверил: Главен счетоводител  отдел„Финансово управление”   Главен счетоводител  отдел„Финансово 

управление”  

 
Дата: Подпис: 

 

   



 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Приложение: 5.01.3.1 

Контролен лист: Искане за окончателно плащане от Бенефициенти 

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 
регионално развитие 

Кохезионен фонд 

 

 2015 

ПНУИОПТ 

на Управляващия орган 

на ОПТТИ 

 

Стр. 692 / 945 

 

 692 

 Проверка от Отдел "Изпълнение и координация": 

 Дата      /        /     

21 

 
Проверката е извършена в срок. 

 О 

 Име: 

 
Трети контрол: експерт, отдел "Изпълнение и координация": 

Експерт в отдел "Изпълнение и 

координация": 

 
Дата: Подпис 

 

22 

 
Проверката е извършена в срок. 

О 

 Име: 

 
Четвърти контрол: началник отдел "Изпълнение и координация": 

Началник отдел "Изпълнение и 

координация" 

 
Дата: Подпис: 

 

   

 Проверка от началник отдел "Финансово управление ": 

 Дата    /    /     
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23 

 

РАЗХОДИТЕ, ДОКЛАДВАНИ В НАСТОЯЩОТО ИСКАНЕ ЗА 

ПЛАЩАНЕ  

Проверил Проверил Одобряващ 

 Експерт отдел 

„Финансово 

управление” 

Началник отдел 

„Финансово 

управление” 

Ръководител 
на УО 

 -          Размер на верифицираните разходи, докладвани с настоящото 

искане за плащане 
О О О 

 
Стойност:  ………………………….лева (словом) 

 

 -         Размер на неверифицираните разходи, докладвани с настоящото 

искане за плащане 
О О О 

 
Стойност:  ………………………….лева (словом) 

 

24 

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ДОКЛАДВАНА В 

НАСТОЯЩОТО ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: 

Проверил Проверил Одобряващ 

 Eксперт отдел  

„Финансово 

управление” 

Началник отдел 

„Финансово 

управление” 

Ръководител  
на УО 

 -          Размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ, докладвана с 

настоящото искане за плащане 
О О О 

 Стойност:  …………………………. лева (словом) 
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 -Размер на неодобрената безвъзмездна финансова помощ, докладвана с 

настоящото искане за плащане 
О О О 

 
Стойност:  …………………………. лева (словом) 

 

25 

 
Проверката е извършена в срок. О 

 

 

Искането за плащане и цялата придружаваща го документация на 

бенефициента и становища на УО са проверени и предадени за 

съгласуване на Директор на дирекция „Координация на програми и 

проекти” 

Име:  

Началник отдел "Финансово 

управление"  

 

 

Проверил: началник отдел "Финансово управление" 
Подпис: 

 

 Дата: 
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регионално развитие 

Кохезионен фонд 

 

 2015 

ПНУИОПТ 

на Управляващия орган 

на ОПТТИ 

 

Стр. 695 / 945 

 

 695 

   

 Съгласуване от Директор на дирекция „Координация на програми и проекти” 

26 

 
  О 

 

 
Искането за плащане и цялата придружаваща го документация на 

бенефициента и становища на УО са съгласувани без забележки и 

предадени за одобрение на Ръководителя на УО 

 

Съгласувал: Директор на дирекция „Координация на програми и 

проекти”:  

Име:  

Директор на дирекция „Координация на 

програми и проекти” 

 

Дата: Подпис:  

 

   

 Предаване на Искането за плащане на  Ръководителя на УО 

 Дата       /           /     

27 
 

ОДОБРЕНИЕ НА ИСКАНЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО 



 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Приложение: 5.01.3.1 

Контролен лист: Искане за окончателно плащане от Бенефициенти 

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 
регионално развитие 

Кохезионен фонд 

 

 2015 

ПНУИОПТ 

на Управляващия орган 

на ОПТТИ 

 

Стр. 696 / 945 

 

 696 

2671 
 

Искането за плащане от бенефициента и придружаващите го документи СА ОДОБРЕНИ 

от Ръководителят на УО 

Да О 

 Не О  

27.2 
 

Потвърждавам размера на предложените за верифициране разходи, докладвани с 

настоящото искане за плащане 

Да О 

 Не О 

27.3 
 

Потвърждавам размера на предложената за одобрение безвъзмездна финансова помощ, 

докладвана с настоящото искане за плащане 

Да О 

 Не О 

28 

 
Искането за плащане е одобрено от Ръководителят на УО 

 Име: 

  Ръководител на УО  

 
Дата:  Подпис: 

 

29 

 
Изпратено е уведомително писмо до бенефициента за  

верифицираните разходи по искане за окончателно плащане № 

… 

Име: 

 Експерт отдел  „Финансово управление”  

 
Подпис: 

 

30 

 Предаване  на искането за плащане за класиране Име: 

 
Дата: 

Експерт отдел  „Финансово управление”  

 Подпис: 



 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Приложение: 5.01.3.1 

Контролен лист: Искане за окончателно плащане от Бенефициенти 

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 
регионално развитие 

Кохезионен фонд 

 

 2015 

ПНУИОПТ 

на Управляващия орган 

на ОПТТИ 

 

Стр. 697 / 945 
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№ по ред 

 

Точки за проверка 

Контрол Проверяващ Одобряващ 

 
Eксперт отдел  
„Финансово 

управление”  

Началник отдел 
„Финансово 

управление” 

Ръководител 
на УО на ОП 

„Транспорт” 

31 

 
Оценка на искането за плащане в случай на допълнителни 

коментари/бележки от УО 
О О О 

31.1 

 
Изпратени коментари / бележки с искане за допълнителна информация или 

коригиране на искането за плащане чрез ……….<e-mail, поща, официално> 

на ………<дата> 

О О   

31.2 

 
Исканата информация / коригирано искане за плащане е изпратена от 

бенефициента и е получена чрез …………<e-mail, поща, официално> на 

……….. <дата> 

О  О   

31.3 
 

Представена е изцяло допълнително поисканата информация О  О   

31.4 
 В коригираното искане за плащане са отразени правилно всички коментари 

и забележки 
О  О   

               



 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Приложение: 5.01.3.1 

Контролен лист: Искане за окончателно плащане от Бенефициенти 

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 
регионално развитие 

Кохезионен фонд 

 

 2015 

ПНУИОПТ 

на Управляващия орган 

на ОПТТИ 

 

Стр. 698 / 945 

 

 698 

 БЕЛЕЖКИ  И КОМЕНТАРИ: 

 
Управляващ орган: 

 

 

  

 

 

 Относно Дата Име Коментари Подпис 

           

           

           

           

           



 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

Приложение: 5.01.3.1 

Контролен лист: Искане за окончателно плащане от Бенефициенти 

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за 
регионално развитие 

Кохезионен фонд 

 

 2015 

ПНУИОПТ 

на Управляващия орган 

на ОПТТИ 

 

Стр. 699 / 945 

 

 699 
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Приложение 10.12.4.6 

Контролен лист за приемане изплащане на равностойно парично 
обезщетение на собственици на имоти, координиран от дирекция 

"ИПОПТТИ” 
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Как да използваме Контролния лист:         

Кутийките  отбелязват задължителните места за проверка.  

Лицата, извършващи проверката, следва да проверят всеки критерий поотделно, като маркират съответствието   в колоната, 

отговаряща на тяхната длъжност.  

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРОЕКТА 

Наименование на Проекта  

 
Приоритетна ос    

 
Дата и номер на сключване на договора за 

безвъзмездна помощ 
 

 
Код и наименование на Договора 

Дата на подписване на Договора 

Срок на Договора 

 

Ръководител на екипа за управление на проекта 

 
име: 

телефон:   

e-mail: 
 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ИЗПЛАЩАНЕ  НА  ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

 Решение на МС Решение на ВАС Заповед на Областен 

управител 

1 2 3 

Републикански бюджет    

Безвъзмездна помощ    

Общо допустими разходи    

Изготвил/експерт /координатор 

 

 

Дата, име, длъжност, подпис: 

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

 Решение на МС Решение на ВАС Заповед на Областен 

управител 

1 2 3 

Републикански бюджет    

Безвъзмездна помощ    

Общо допустими разходи    

Изготвил (финансов експерт от отдел „Бюджет и 

планиране“  на дирекция „Бюджет, финанси и разплащания 

по проекти”) 

Дата, име, длъжност, подпис: 

 

 
РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ/  РЕШЕНИЕ НА ВАС/  ЗАПОВЕД НА 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

Дата на получаване 

 

Номер  Краен срок за плащане 

 ___ / ___ / ___ 
Дата  

Обща сума   имот 

Решение на МС/ Решение на ВАС/ Заповед на Областен управител  

 

 
Етап 1  Първа техническа проверка от експерт - координатор на проекта, от дирекция „Инвестиционно 

проектиране и отчуждителни процедури” 
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Документите са получени на: Дата __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Проверките са започнали на: Дата __ / __ / ___ в __ : __ч. 

1 

Предаване на финансов експерт на заявителя/ дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни 

процедури“  

 

Дата:                             Час :      :       .       
           

 
 

Етап 2  Първа финансова проверка от финансов експерт на заявителя/ дирекция „Инвестиционно проектиране 

и отчуждителни процедури“ 

Документите са получени на: Дата __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Проверките са започнали на: Дата __ / __ / ___ в __ : __ч. 

2 

Предаване на финансов експерт в отдел  „Бюджет и планиране“  на дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти“ 
 

Дата:                              Час:      :       .                      
 

 

 

 

Етап 3  Втора финансова проверка от финансов експерт в отдел „Бюджет и планиране” на дирекция „Бюджет, 

финанси и разплащания по проекти“  

Документите са получени на Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Проверките са започнали на Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

  3 

Предаване документите на Началник отдел „Отчуждителни процедури” в дирекция „Инвестиционно 

проектиране и отчуждителни процедури“ 
 

Дата:                              Час :      :       .     

 

Етап 4  Контрол от Началник отдел „Отчуждителни процедури ” в дирекция „Инвестиционно проектиране и 

отчуждителни процедури” 

Документите са получени на Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

Проверките са започнали на Дата : __ / __ / ___ в __ : __ч.     

4 

Предаване на Директор на дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури” 
 

Дата:                              Час:      :       .       
             

 

Етап 5  Разходът е одобрен от Директор на дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури” 

Документите са получени на Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Проверките са започнали на Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

5 

Предаване на Финансов контрольор 
 

Дата:                              Час:      :       .       
             

 

Име / Подпис 

Име / Подпис 

Име / Подпис 

Име / Подпис 

Име / Подпис 
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Бяха проверени основно всички представени документи за извършване на разход и се установи следното: 

         

Етап 6 Проверка на Финансов контрольор: 

Документите са получени на Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 
    

Проверките са започнали на Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 
    

I. Проверка преди изпращане на плащането: 

1. Съответства ли разхода на поетото задължение? Да    

2. Компетентни ли са лицата, разпоредили извършването на разхода? Да   

3. Верни ли са първичните счетоводни документи, вкл. правилно ли са изчислени  количествата и 

сумите в тях? 
Да   

В резултат на извършения предварителен финансов контрол считам:    

II. Може да бъде извършен разходът на сумата:  

 

III. Необходимо е да се представят следните документи (и от кого): 

 

Дата: 

IV. Не може да бъде извършен разходът на сумата, поради следните причини: 

 

 Извършил проверката Финансов контрольор:                                                       Име/Подпис/Дата 

 

 

Разходът е приет за осчетоводяване от експерт – счетоводител, в дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по 

проекти” 

Документите са получени на Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Осчетоводяването е започнало на Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

7 

Експерт - счетоводител от дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти”  
 

Дата:                                       Час  :      :       .       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Приел документите експерт - координатор от дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни 

процедури” 
 

Дата:                                       Час:      :       .       
                

 

Име / Подпис 

Име /  Подпис 
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Приложение 10.12.4.7 

Контролен лист за искане за авансово 
плащане 
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Наименование на приоритетната ос: 

Бенефициент: 

Наименование на проекта: 

Номер на Проекта по ИСУН: 

Искането за авансово плащане 

Искане за плащане по дата на пристигане:   

 

Етап  1   Проверка на експерт от Дирекция „БФРП” 

Проверката е започнала на:      Дата: __ / __ / ____ в   __ :  __  ч. 

 

 

№ по ред Точки за проверка 

1ви контрол 2ри контрол  

Експерт от 
Дирекция 

„БФРП” 

Експерт от 
Дирекция 

„Изпълнение на 

проекти по 
ОПТТИ 2014-

2020” Забележки 

1 Раздел I -Информация за проекта     

1.1. 

Информацията за Бенефициентът, наименованието на 

приоритетната ос и периода на отчитане са попълнени 

коректно са отбелязани правилно   

  

  

1.2. Наименованието на проекта е отбелязано правилно     

1.3. 

Номерът на проекта, съгласно Информационна система за 

управление и наблюдение (ИСУН), е отбелязан служител от 

отдел  „Финансово-счетоводен’” правилно   

  

  

1.4. Информацията за вида на проекта е  отбелязана правилно      

1.5. 

Информацията за финансовата помощ по фондове на ЕС е 

отбелязана правилно    

1.6. Общата стойност на проекта е отбелязана правилно    

1.7. 

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта 

е разпределена по източници на финансиране и е отбелязана 

правилно    

1.8. 

Общата стойност на неприемливите разходи за финансиране 

от БФП по проекта е посочена правилно    

2 

Раздел II- Безвъзмездна финансова помощ, докладвана 

от бенефициента    

2.1 

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по 

проекта е посочена вярно    

2.2 

Размерът на авансовото плащане на безвъзмездната 

финансова помощ по проекта е посочен правилно    

2.3 

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по 

проекта, докладвана с настоящото искане, е посочена вярно    

2.4 

В ДБФП за отпускане на безвъзмездната финансова помощ  

е включена клауза за авансово плащане по проекта    
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2.5 

 

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по 

проекта, подлежаща на докладване в следващи искания за 

плащане, е посочена вярно      

3 Раздел III - Докладвана безвъзмездна финансова помощ   

 

 

3.1 

Посочените разходни категории са в съответствие с Договор 

за БФП за отпускане на БФП     

3.2 

Общата стойност на докладваната безвъзмездната 

финансова помощ е разпределена правилно по категории 

разходи за проекта, отговаря на договора за БФП и е 

посочена вярно    

3.3 

Стойността на безвъзмездната финансова помощ, 

докладвана в настоящото искане за плащане, е разпределена 

правилно по категории разходи за проекта и е посочена 

вярно    

3.4 

Стойността на безвъзмездната финансова помощ, 

предстояща за докладване в бъдещи отчетни периоди е 

разпределена правилно по категории разходи за проекта и е 

посочена вярно    

3.5 

Калкулациите между редовете и колоните са аритметично 

верни    

4 

Раздел IV –Приложения към искането за авансово 

плащане   

 

4.1 

В Приложение 1 „Информация за сключените договори за 

изпълнение на строителни работи /услуги/доставки” е 

изготвено и приложено       

4.2.  

В Приложение 1 „Информация за сключените договори за 

изпълнение на строителни работи /услуги/доставки” са 

посочени всички основни и допълнителни договори по 

проекта     

4.3.  

В Приложение 1 „Информация за сключените договори за 

изпълнение на строителни работи /услуги/доставки” е 

попълнена вярно цялата информация, отнасяща се до 

всички основни и допълнителни договори по проекта    

4.4 

Приложение 2 „Прогноза за плащанията за период от ..... до 

......” е изготвено и приложено       

4.5 

Периода на прогнозата е в рамките на периода на проекта, 

определен в   Договор/Заповед за отпускане на БФП    

4.6 Общите суми са проверени аритметично    

5 Раздел V-  Одобрение от Бенефициента    

5.1 

Бенефициентът е декларирал, че дейностите по проекта/ите 

не се финансират от друг източник и по друга програма     

5.2 

Бенефициентът е декларирал статута си по ЗДДС и е 

приложил съответния документ, удостоверяващ 

обстоятелствата по регистрацията по ЗДДС    
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 Предаване на експерт от Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

 

 Дата:                                       Час:      :       .      

 

 

 

Етап 2   Проверка на експерт от Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 Предаване на Директор Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

 

 Дата:                                       Час:      :           

 

 

 

Етап 3    Потвърждение от Директор Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

 

9. Контролните дейности по раздели от I-ви до VIII-ми са извършени   

9.1 Данните в изготвената документация са коректни  

9.2 Документацията е комплектована в пълнота  

 Предаване на експерт от отдел „ Финансово-счетоводен”  Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

 

 Дата:                                       Час:      :           

 

Етап 4    

Проверка на експерт от отдел „Финансово-счетоводен”  Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 

  

Експерт от 

Отдел „ФС” 

Дирекция 

„БФРП” 

Началник Отдел 

„Финансово-

счетоводен” 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 
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10 

 Информация относно Искането за авансово 

плащане   

 

 

10.2 

Договорът за БФП по проекта е предоставен  на 

отдел „Финансово-счетоводен”   

10.3 

Общата стойност на проекта е счетоводно отразена 

по източници на финансиране и съответства на 

клаузите от договора за |БФП   

10.4 

Ангажиментът на УО по договора за БФП е 

счетоводно отразен и съответства на клаузите от 

договора за |БФП   

10.5 

Посочените основни и допълнителни договори в  

Приложение 1 „Информация за сключените 

договори за изпълнение на строителни работи 

/услуги/доставки” са предоставени на отдел 

„Финансово-счетоводен”   

10.6 

Гаранциите за авансово плащане и за изпълнение са 

представени от изпълнителя и са осчетоводени   

 

 Предаване на Началник отдел „Финансово-счетоводен”  Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

 

 Дата:                                       Час:      :            

 

 

 

 

Етап 5   Проверка от Началник отдел „Финансово-счетоводен”  Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 Предаване на Директор на Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти” 

 Дата:                                       Час:      :             

 

Етап 6    Потвърждение от Директор на  Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти” 

 Документите са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

 Проверките са започнали на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

11 Контролните дейности по т.10 са извършени   

 Предаване на Ръководител на Бенефициента или Упълномощеното от него лице 

 

 Дата:                                       Час:      :         

 

Етап 7   Одобрение от  Ръководител на Бенефициента или Упълномощено от него лице 

Искането за авансово плащане и Контролния лист са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Искането за авансово плащане и Контролния лист са одобрени на:  Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 

Име /  Подпис 
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Етап 7   Одобрение от  Ръководител на Бенефициента или Упълномощено от него лице 

Искането за авансово плащане и Контролния лист са получени на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

Искането за авансово плащане и Контролния лист са одобрени на:  Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

 Предаване на УО за преглед и одобрение. 

 

 Дата:                                       Час:      :        

 

 Документите са предадени за архивиране на: 

  

Дата:                                       Час:      :       

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ИНСТРУКЦИИ: 

Експерт от Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

Експерт от дирекция „Изпълнение на проекти 

по ОПТТИ 2014-2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор на Дирекция „Изпълнение на 

проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

експерт от отдел „Финансово-счетоводен”  

Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по 

проекти” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началник отдел „Финансово-счетоводен”  

Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания 

по проекти” 

Директор Дирекция „Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти” 

 

 

 

 

 

 

 

Име /  Подпис / Длъжност 

 

 

Име /  Подпис 
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Ръководител на Бенефициента или  

упълномощено от него лице 
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Приложение 10.12.5 

Форма за засичане на банкови сметки 
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Изготвен

о от: 

Служител от 

отдел  

„Финансово-

счетоводен’” 

 Проверено 

от:  

Началник отдел 

„Финансово-

счетоводен’” 

 Одобрено 

от: 

Директор 

дирекция 

„Бюджет, 

финанси и 

разплащания по 

проекти” 

Име   Име   Име  

Дата   Дата   Дата  

Подпис   Подпис   Подпис  
 

 

 

 

 

Равнението е извършено на :  

За месец : 

 

 

 

Счетоводна сметка по 
Индивидуалния сметкоплан: 

 

 

Номер на 
сметка в 

AJUR  

№ на банкова 

сметка на 

АПИ в БНБ 

Салдо по сметка към датата на равнение 

(Сума) 

 
 

Разлика между 
 к.(1) и к.(2)  

Счетоводна 

сметка 

 

(1) 

 

 Банкова сметка на АПИ в 

БНБ В СЕБРА 

 

(2) 

     

     

     

     

Ако има посочени по-горе разлики, обяснете тук: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Предприети действия (дата и мерки): 

………………………………………………………………… ……………………………..
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Приложение 10.12.6 

Форма за корекции на счетоводни 
записвания 
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Изготвено 

от: 

Служител от 

отдел  

„Финансово-

счетоводен” 

 Проверено 

от: 

Началник отдел 

„Финансово-

счетоводен” 

 Одобрено 

от: 

Директор 

дирекция 

„Бюджет, 

финанси и 

разплащания на 

проекти” 

Име   Име   Име  

Дата   Дата   Дата  

Подпис   Подпис   Подпис  

 

 

 

 

Запис за сторниране Дебит   Кредит   

МО Дата № док./СС Сметка Лева Сметка Лева 

              

              

Детайлите / обясненията на грешката са коректни :       

             

 

 

 

Сторнировъчно записване Дебит   Кредит   

МО Дата № док./СС Сметка Лева Сметка Лева 

             

              

 

 

 

 

Нов запис   Дебит   Кредит   

МО Дата № док./СС Сметка Лева Сметка Лева 
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Приложение 10.12.7 

Сметкоплан на Агенция „Пътна 
инфраструктура” 
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 718 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 721 
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Приложение 10.12.8 

Форма за засичане на счетоводните записи 
на АПИ с десетразрядните кодове в СЕБРА 

 



           
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 10.12.8 

ФОРМА ЗА ЗАСИЧАНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСИ 

НА АПИ С ДЕСЕТРАЗРЯДНИТЕ КОДОВЕ В СЕБРА 

Версия: 2 Дата: Януари 2017 г.  

 

 724 

Изготвен

о от: 

Служител от 

отдел  

„Финансово-

счетоводен” 

 Проверено 

от:  

Началник отдел 

„Финансово-

счетоводен” 

 Одобрено 

от: 

Директор 

дирекция 

„Бюджет, 

финанси и 

разплащания по 

проекти 

Име   Име   Име  

Дата   Дата   Дата  

Подпис   Подпис   Подпис  
 

 

 

 

 

Равнението е извършено на :  
За месец : 

 
 

 
Счетоводна сметка по Индивидуалния 

сметкоплан: 

 

 

Номер на 
сметка в 

AJUR  

Десетразряден 

код в СЕБРА 

       Обороти за месеца  

(Сума) 

 
 

Разлика между 
 к.(1) и к.(2)  

Счетоводна сметка 

в AJUR (1) 

 

 

 

(1) 

 

 Десетразряден код в 

СЕБРА  (2) 

       В СЕБРА 

(2) 

 
 

 

  
 

     

     

 

Ако има посочени по-горе разлики, обяснете тук: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Предприети действия (дата и мерки): 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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Приложение 10.12.9 

Инструкция за организация на процеса на 
осчетоводяване на изпълнението на 
инфраструктурни проекти в АПИ по 
Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура” 2014-2020 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ЗА OРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В АПИ ПО 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА 

ИНФРАСТРУКУТРА” 

 

С настоящата инструкция се уреждат общи единни правила и единни процедури 

за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции, свързани с 

изпълнението на инфраструктурни проекти от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) 

в изпълнение на чл. 13, ал. 3, т. 6 от Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор. 

Организацията на осчетоводяването на изпълнението на инфраструктурните 

проекти е част от вътрешната система за контрол на Агенция „Пътна инфратруктура” 

(АПИ) за даване разумна увереност, че рисковете са ограничени в допустимите 

граници, определени в процеса на управление на риска. 

 

Осчетоводяването на изпълнението на инфраструктурните проекти се осъществя 

от счетоводители от отдел «Финансо-счетоводен» на дирекция «Бюджет,финанси и 

разплащания по проекти» (БФРП) .  

 

 Процесът на осчетоводяване на инфраструктурните проекти, изпълнявани от 

АПИ, се организира при спазване на следните изисквания: 

1. използване на отделнен модул „ОПТТИ” в рамките на счетоводния софтуер АЖУР 

5.5, ползван от АПИ; 

2. съществува система за записване и съхранение в компютъризирана форма на 

счетоводни записи за всяка операция по Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) и, че данните нужни за осъществяване на 

финансовото управление, мониторинга, проверките, одитите и оценката са налични;  

3. информацията в счетоводната система се въвежда в пълнота, при спазване на 

зададената аналитична структура - включително на ниво източник на финансиране, 

приоритетна ос, вид дейност, проект (договор за финансиране), договор за обществена 

поръчка, инвестиционна програма; 

4. информацията в счетоводната система се въвежда от служител, на който са 

възложени функции по осчетоводяване; 

5. обобщената информация от финансовите отчети е аналогична на  информацията от 

счетоводната автоматизирана система; 

1. Нормативна рамка 

При осчетоводяването на изпълнението на инфраструктурните проекти 

счетоводителите на АПИ съблюдават:  

1.  Регламентите на Европейския съюз ; 

2. Закони и подзаконови нормативни актове, свързани с оперативната 

програма; 

3. Оперативните споразумения, по които АПИ е страна, 

4. Договорите за безвъзмездна финансова помощ, по които АПИ е страна; 
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5. Приложимите процедури, утвърдените от управляващия  орган; 

6. Задължителните указания във връзка с отчетния процес на компетентните 

органи; 

7. Вътрешните правила на АПИ; 

8. Заповедите и разпорежданията на ръководството на АПИ. 

  

Приложимите процедури по т. 5 на предходната алинея са следните: 

1. насоки, процедури и задължителни указания за отчетност и контрол по 

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) в МТИТС 

относно мониторинга и наблюдението на проекти и договори за 

обществени поръчки, финансирани по ОП „Транспорт и транспортна 

инфраструктура” (ОПТТИ) 

2. насоки, процедури и задължителни указания за мониторинг и оценка, 

утвърдени от съответната международна финансиращата 

институция/орган, във връзка с отчетността и контрол по изпълнението 

на проекти, финансирани от съответната международна финансиращата 

институция/орган; 

3. насоки, процедури и задължителни указания за мониторинг и оценка, 

утвърдени от компетентните държавни органи, във връзка с отчитането 

и контрола по изпълнението на проекти, финансирани от държавния 

бюджет. 

Когато нормативен акт изисква изменение на отчетните процедури и правила, 

разпоредбите се отразяват своевременно и пълно в тази Инструкция с ясно очертаване 

на възникващите нови или допълваните отговорности и задължения. 

2. Счетоводни правила и принципи 

Чрез установяване и проследяване на процесите по организацията на 

счетоводната дейност следва да се осигури ясно и надеждно документиране на 

стопанските операции в зависимост от източника на финансиране по следните одитни 

пътеки: 

1. счетоводни принципи и правила; 

2. общи правила за разработване на счетоводната процедура; 

3. изменения в счетоводната процедура; 

4. счетоводен софтуер; 

5. сметкоплан; 

6. организация на счетоводния процес; 

7. счетоводни документи; 

8. счетоводни записи; 

9. организация на счетоводните регистри; 

10. контролни документи; 

11. счетоводни проверки за съпоставимост на данните; 

12. приключвателни процедури; 

13. процедури по осчетоводяване; 

14. финансиращата институция/Управляващ орган и отчети; 
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15. архивиране и съхранение на счетоводната информация. 

3. Счетоводни принципи 

Отчетността в АПИ се основава на действащите основни счетоводни 

принципи, заложени в чл. 4 от ЗСч, в съответствие с разпоредбите на чл. 29, ал. 1 от 

ЗУДБ: 

1. принципът за текущо начисляване - изисква се приходите и разходите да 

се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на 

получаване или плащане на паричните средства и се включват във финансовите 

отчети за периода, за който се отнасят.  

2.  принципът за предпазливостта - изисква да се оценяват и отчитат 

предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводно 

третиране на извършваните стопански операции с цел получаване на 

действителен, обоснован и очакван резултат.  

3.  принципът за предимство на съдържанието пред формата - изисква 

сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо 

съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им 

форма; 

4.  принципът за запазване при възможност на счетоводната политика от 

предходния отчетен период - позволява да се постигне съпоставимост на 

счетоводните данни и показатели през различни отчетни периоди, както и 

създаване на трайна практика за еднозначно и проследимо отразяване на едни и 

същи операции в отчетността на АПИ. 

5. принципът за независимост на отделните отчетни периоди и стойностна 

връзка между начален и краен баланс - означава, че всеки отчетен период се 

третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с 

предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет 

(оборотната ведомост) в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат 

с данните в края на предходния отчетен период. 

 

За финансовото изпълнение на всеки инфраструктурен проект се съставят 

месечени, тримесечни, годишни и финални отчети по образец. 

 

4. Счетоводни правила 

 

Събирането, класифицирането, групирането и систематизирането на отчетна 

информация в АПИ е подчинено на следните допълнителни изисквания: 

1. разбираемост – което означава, че отчетната информация трябва да разкрива 

същността и съдържанието на извършваните операции, за да бъде така тя 

полезна при приемане на последващи управленски и контролни решения. С 

оглед на това тя трябва да е еднозначно определена и да не позволява 

двусмислено тълкуване. При необходимост заедно с числовата информация 

се изготвят и представят справки, разяснения, допълнения и други 

пояснения, даващи по-голяма яснота за отчетените операции; 

2. уместност – за да е полезна, отчетната информация трябва да е уместна, 

което означава, че трябва да позволява да се оценяват минали, настоящи и 

бъдещи събития, да се потвърждават или коригират предишни оценки и 

решения; 

3. надеждност – отчетната информация е надеждна, когато не съдържа 

съществени грешки и пристрастия в нейното представяне, поради което може 
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да се разчита, че тя отразява достоверно онова, което й е възложено да 

представя, или онова, което би трябвало да представя. Безпристрастността 

означава, че представената отчетна информация е неутрална, т.е. не оказва 

влияние върху нечии решения и оценки за постигане на предопределен 

резултат или решение. За да е надеждна, отчетната информация трябва да е 

завършена в същностно и стойностно отношение, да е без пропуски, всеки от 

които може да я направи грешна и заблуждаваща, а следователно 

недостоверна и неуместна. Това изисква установяването на ефективен 

вътрешен контрол и самоконтрол за своевременно намиране и отстраняване 

на евентуални грешки и пропуски, за развитие на система от мерки за 

предпазване, избягване и предотвратяване на неквалифицирана, недопустима 

и манипулативна обработка, обобщаване и представяне на отчетната 

информация; 

4. сравнимост – което означава, че представяната отчетна информация 

позволява да се сравняват данни на бюджетната организация за различни, но 

еднакви по продължителност или по други критерии периода или на 

бюджетната организацията с други бюджетни организации, което се постига 

с последователно и пълно прилагане на утвърдената счетоводна политика; 

5. своевременност – което означава, че отчетната информация може да загуби 

своята уместност, ако не бъде съобщена навреме на лицата, нуждаещи се от 

нея за вземане на необходимо управленско решение. Отложеното 

оповестяване на отчетна информация е допустимо само при условие, че 

междувременно се установяват доказателства за нейната достоверност, 

точност и пълнота. Прибързаното оповестяване, без предварителна проверка 

на достоверността на информацията, нарушава нейната надеждност. Това 

налага търсене на подходящ баланс между различните качествени 

характеристики на обработваната и представяната за оценка и вземане на 

решения отчетна информация; 

6. изчерпателност – отчетната информация трябва да съдържа цялата 

информация, отразяваща наличието и движението на всички компоненти на 

активите и пасивите на АПИ във връзка с изпълнението на 

инфраструктурните проекти по ОПТТИ. В тази информация се включват и 

данните за възникнали, но още неплатени ангажименти, която се набира чрез 

системата на задбалансовите записвания; 

7. информационна яснота – отчетният процес трябва да осигурява бърза и 

ефикасна проверка, да съдържа вътрешни механизми за недопускане и 

оперативно отстраняване на допуснати грешки и неточности, което е 

свързано с ясно и строго дефиниране на отговорностите и компетенциите на 

всички участници в него, както и проследимостта на тяхното участие в 

процеса по обработка, обобщаване и представяне на отчетната информация. 

 

 Счетоводната отчетност при изпълнение на инфраструктурни проекти по 

ОПТТИ се осъществява от служителите на отдел “Финансово-счетоводния” на 

дирекция “БФРП”. Задълженията и отговорностите на лицата, заемащи длъжностите, 

които имат отношение към процеса на водене на счетоводството, са определени с 

вътрешен акт, при спазване на принципа на разделение на функцийте и принципа на 

двойна проверка при осчетоводяването съобразно източника на финансиране, 

осъществявана от главния счетоводител и директор на дирекция БФРП.. 

 Лицата, работещи във “Финансово-счетоводния” отдел, се занимават изцяло и 

изключително с обработка на първични счетоводни документи, съставени от други 
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структури на агенцията, от отдел “Разплащания по проекти” на дирекции “БФРП”, от 

дирекция ИПОПТТИ 2014-2020 и ПТГСЕС на АПИ, или издадени от външни 

контрагенти. 

В отдел “Финансов-счетоводен” на дирекция „БФРП” не могат да се съставят 

първични счетоводни документи, свързани с изпълнение на инфраструктурни проекти 

по ОПТТИ. 

Конкретните задължения и отговорности на лицата, имащи отношение към 

счетоводната отчетност, се определят с вътрешен акт и дадените им права на достъп до 

автоматизираната счетоводна система (АСС). 

 

АПИ като конкретен бенефициент по ОПТТИ прилага общата счетоводна 

политика на агенцията.  

 Счетоводната система на АПИ оперира в български лева, контролните 

документи се изготвят на български език.  

 Записите се съхраняват на български език.  

Осчетоводяването на транзакциите при разходването на средствата от 

Европейския съюз и междунанродни финанфинансиращата институция/Управляващ 

орган и институиции и кореспондиращото национално съфинансиране, следва да са в 

български лева.   

Осчетоводяването е структурирано по начин, който осигурява самостоятелна 

отчетност на средствата от оперативната програма. 

Финансовата година за АПИ започва на 1-ви януари и приключва на 31-ви 

декември. 

Главният счетоводител е администратор на действащата автоматизирана 

счетоводна система (АСС) АЖУР 5.5. 

   Главният счетоводител определя правата на достъп до АСС на другите 

служители. 

Главният счетоводител предоставя права на достъп по въвеждане и обработка 

на счетоводна информация на служителите от “Финансово-счетоводния” отдел без 

правото на администратор на системата, каквото притежава сам. 

Правото за ползване (четене от екран) на информация от АСС имат 

служителите от отдел „РП” на БФРП, отдел „ФК” на АРОК. 

Директорът на дирекция „БФРП”  има достъп до АСС като ползвател на 

обработена и систематизирана вече отчетна информация, необходима му за вземане 

на управленски решения. 

Директорът на дирекция „БФРП” не е упълномощен да дава инструкции на 

главния счетоводител относно поддържането и функционирането на АСС - модул 

„ОПТТИ”, както и за начина на водене на счетоводните регистри, текущите 

счетоводни операции и счетоводните сметки свързани с отразяване изпълнението на 

инфраструктурни проекти по ОПТТИ . 

Инструкции на директора на дирекция „БФРП”, отнасящи се до характера, 

качеството и последователността на счетоводните операции, извършвани от 

“Финансово-счетоводния” отдел, и начина на функциониране на АСС могат да се 

официализират само с изрично писмено потвърждение от Ръководителя на 

Бенефициента, което се предава на главния счетоводител. 

1. Счетоводните операции се извършват от счетоводител; 

2. Счетоводните операции се контролират от главен счетоводител; 



 

 731 

3. Счетоводните операции се одобряват от директора на дирекция „БФРП”. 

 Главният счетоводител разработва индивидуален сметкоплан по ОПТТИ и 

внася необходимите промени в него в съответствие с действащия сметкоплан за 

бюджетните предприятия и специфичните потребностите на оперативната 

програма. 

Индивидуалният сметкоплан се утвърждава от Управителния съвет на 

АПИ или Ръководител СРИП.  

В индивидуалния сметкоплан се отбелязват и аналитичните сметки, имащи 

шифри с повече от 4 разряда. Всяка подобна аналитична сметка получава свое 

уникално наименование. Аналитичните сметки се използват в по-нататъшната 

система на отчетност в АПИ като конкретен бенефициент по ОПТТИ, в качеството 

им на синтетични сметки. 

Към всяка сметка от индивидуалния сметкоплан по ОПТТИ задължително 

се посочва и подпараграфът от ЕБК, по който трябва да се отнесе отчетената в 

сметката стойностна информация.  

В случай на необходимост при разработването на сметкоплана по ОПТТИ 

главният счетоводител може да отправя чрез УС или Ръководител СРИП писмено 

искане за разяснения до Министерството на финансите, управляващите органи, 

компетентните органи на другите финансиращи институции, както и да ползва 

външни консултанти. 

 

Директор БФРП задължително участва в процедурата по поемането на 

финансови задължения свързани с изпълнение на оперативната програма. Своето 

съгласие за сключване на проектодоговара той изразява чрез полагане на своя 

подпис. 

При наличие на несъгласие с клаузи в проектодоговора директор на БФРП 

мотивира своето мнение и прави предложение за промени в тях. 

  

Счетоводният процес, спазването на утвърдените счетоводни и контролни 

процедури и достоверността на изготвените във “Финансово-счетоводния” отдел 

финансови отчети, съгласно указанията на министъра на финансите за изпълнеието 

на инфраструктурните проекти за изпълнение на ОПТТИ се проверяват от дирекция 

“АРОК”.  

При констатирани несъответствия с действащ акт от нормативната уредба 

и допуснати грешки проверяващите правят  констатации, коментари и препоръки за 

отстраняване на несъответствията. 

5. Процес на осчетоводяване 

 

Организацията на счетоводния процес в АПИ може да бъде изразена 

схематично по следния начин: 

 

 Първичните счетоводни документи от ресорната дирекция по ОПТТИ или от 

обслужващата банка (банкови извлечения) се предават на Главния счетоводител; 

 Главният счетоводител предава документите на Счетоводител, който въвежда 

транзакциите в Счетоводната система; 
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 Счетоводителят въвежда транзакциите от получените първични счетоводни документи 

в Счетоводната система 

 Счетоводителят изготвя Контролни справки от АЖУР , проверява ги като формализира 

проверката в контролен лист 

 Счетоводителят предава контролните справки и попълнения и подписан контролен лист 

на Главния счетоводител 

 Главният счетоводител преглежда извършените операции, подписва  контролния лист и 

ги предоставя на Директор на дирекция БФРП. 

 Директор на дирекция БФРП одобрява извършените операции и формализира прегледа 

на Контролните справки и Контролния лист и предава пакета от документи на Главния 

счетоводител, който ги предава на счетоводителя. 

 Счетоводителят архивира първичните счетоводни документи, Контролни справки / 

Контролна форма / Контролни листа. 

.  

Описаният процес подлежи на одит от Звено за вътрешен одит на АПИ, МРРБ и други 

одитни институции (Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” и Сметна палата). 

Контролните органи на ЕК и/или оторизирани представители на ЕК могат да контролират 

счетоводния процес или да извършват проверка на място на счетоводния процес по всяко 

време. 

Функционирането и контрола върху счетоводната система се потвърждава с 

контролни листа и форми..   

Всяко  лице, оторизирано да извършва проверка, контрол и оценка на 

първични счетоводни документи, отразяващи извършени стопански операции, преди 

провереният документ да постъпи във “Финансово-счетоводния” отдел за 

осчетоводяване, дава мнение относно достоверността и пълнотата на първичния 

счетоводен документ и неговото съответствие със сключен и изпълняван договор за 

финансиране или договор за обществена поръчка по ОПТТИ, както следва: 

Етап 1 Първа финансова проверка от финансов експерт от ЕУП; 

Етап 2 Втора финансова проверка от експерт от отдел „РП” на дирекция „БФРП”; 

Етап 3 Наблюдение от директор дирекция „БФРП”; 

Етап 4 Проверка от финансов контрольор; 

Етап 5 Одобрение от ръководител Бенефициент; 

Ръководител на проекта предава за осчетоводяване пакета от документи 

Осчетоводяването на първичния счетоводен документ се удостоверява с 

дата,част и подпис на счетоводителя приел документите. 
6. Оценка на счетоводната система  

 

Всяка промяна в счетоводните правила трябва да е обоснована. 

Ако промяна е изискана (напр. от нов закон) или желана (напр. подобряване на 

системата), промените се съобщават на УО от Ръководителя на Бенефициента. Промяната може 

да бъде извършена след одобрение от Ръководителя на Бенефициента.  

След одобрение промените се отразяват в Инструкцията. 

 

6. Счетоводни документи 
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Всеки счетоводен запис в АСС АЖУР-L, SAP и ИСУН се основава на 

правилно съставен първичен документ на хартиен носител или на вторичен (обобщен) 

документ, съставен въз основа на данни от първични документи. Първичните и 

вторичните документи трябва да съдържат всички нормативно определени реквизити, 

за да се приемат за коректни. 

База за осчетоводяване на първичен счетоводен документ е: 

1. Заверено ”Вярно с оригинал”, от финансиста на ЕУП копие когато 

документът е издаден от трето лица (например фактури от изпълнител); 

2. копие (втори екземпляр), когато оригиналният документи се изпращат извън 

АПИ (например платежни нареждания, които се изпращат до банка). 

Върху документа се записва идентификационния му номер, в зависимост от 

вида на документа, дата на получаване му.  

Счетоводителят записва транзакциите и поставя върху документа 

регистрационния № генериран от системата, счетоводните сметки по Дт и Кт, сума на 

транзакцията и подпис на счетоводителя. 

Счетоводителят, съставил и подписал документите е отговорен за истинността 

на данните в тях както и за правилното им съставяне. В случай на отсъствие на 

Счетоводител, друг Счетоводител изпълнява неговите/нейните задължения. 

Оригиналните първични разходно-оправдателни документите се съхраняват в 

досиета в архива на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) 

Отдел „ФС” предоставя на финансиста от екипа за управление извлечение от 

АСС (хронологичен опис, аналитична ведомост, копие на ПН и банково извлечение) за 

изминалия месец от 3-то до 10-то число на текущия месец.  

 

Първичен счетоводен документ 

Първичен счетоводен документ е документ, който удостоверява извършена 

транзакция за пръв път и съдържа най-малко следната информация съгласно чл. 7, ал. 1 

на ЗСч: 

1. регистрационен номер на документа ; 

2. дата на съставяне; 

3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от ДОПК на 

издателя и получателя; 

4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция; 

5. съдържание и основание на транзакцията (номер на ДБФП, № на ЛОТ-а, 

вида дейност) 

6. подписи на лицата, които са отговорни за верността на информацията в 

първичните документи; 

Първични счетоводни документи, които обичайно се използват в дейността на 

АПИ във връзка с изпълнение на инфраструктурни проекти по ОПТТИ са следните: 

   1.   договори; 
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 2.  искания за плащане; 

3. уведомление за верифицирани разходи; 

4. фактури; 

5. кредитни и дебитни известия; 

6. заповеди за командировка; 

7. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от трудови 

правоотношения и пенсии (ЕУП по ОПТТИ); 

8. сметки за изплатени суми ( ЕУП); 

9. изпълнителен лист; 

10. уведомителни писма за нередности; 

11. други документи. 

 

Вторичен счетоводен документ 

 Вторичният счетоводен документ съдържа преобразувана (обобщена или 

диференцирана) информация, получена от първични счетоводни документи. 

Вторичните счетоводни документи се регистрират по реда на тяхното съставяне.  

 Вторичният счетоводен документ съдържа наименование и номер, дата на 

започване и дата на приключване, име, фамилия и подпис на съставителя. 

Обобщеният документ включва хронологичен регистрационен номер на 

отделния документ, дата на транзакция, дебитирани и кредитирани сметки и суми. 

Документи за корекции 

Първичен документ за коригиращ запис е Стандартната форма за корекция.  

Стандартна форма за корекция се създава за: Коригиране на записи (записа или записите, 

които са коригирани се онагледяват, както и причината за тяхната корекция). Коригираните 

записи се одобряват от Главния счетоводител. 

Контролни справки 

Контролните справки са документите генерирани от счетоводния софтуер след 

финализиране на счетоводния процес. Счетоводният софтуер генерира следните контролни 

справки:  

- Хронологичен опис по сметка;  

- Оборотна ведомост; 

- Регистри и Главна книга по сметки; 

- Финансови отчети. 

- Извлечения. 

 

Данните от първичните и вторичните счетоводни документи се въвеждат в АСС 

всекидневно. На всеки документ се дава пореден регистрационен номер и дата на 

въвеждане. Датата на въвеждане като правило съвпада с датата на постъплението или 

плащането, което трябва да съвпада с датата на банковото извлечение, с което банката 

удостоверява полученото постъпление или направеното плащане. 
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След тяхното осчетоводяване копията заверени „Вярно с оригинала” на 

първичните счетоводни документи се съхраняват в отдел “Финансово счетоводен” в 

текущи досиета (МО № 5 ), които съдържат наред с това и обобщена информация под 

формата на вторични счетоводни документи или счетоводни регистри (хронологичен 

опис и аналитична ведомост). 

За всеки период досиетата съдържат обобщена информация, основана АСС и 

представена чрез: 

1. хронолочни и аналитични счетоводни регистри; 

2. форми за равнение; 

(4) След изтичане и приключване на финансовата година всички текущи досиета 

се архивират. Архивирането се извършва от служителите на “Финансово счетоводни” 

отдел. Документите се архивират архивни кутии, кашони, на които ясно трябва да се 

отбележи надписът “НА АПИ-ОПТТИ”, номерата на документите (от – до).  

Контролни листа 

Счетоводният процес се контролира въз основа на контролни листа, в които се 

отразява процесът на въвеждане на информацията в АСС от съответните участници в 

процедурите по счетоводното отчитане. “Контролните листа за извършено 

осчетоводяване”  се попълват месечно. 

Контролните форми имат утвърдени образци. Те съдържат задължителни за 

попълване реквизити, осигуряващи детайлна и/или допълнителна информация за 

настъпили промени в счетоводни записи, извършени равнения на обороти и салда по 

сметки, обобщаващи и/или допълнителни изчисления въз основа на информация от 

други счетоводни документи. 

Контролните форми се попълват от служителите на “Финансово счетоводния” 

отдел, които осъществяват с тяхна помощ самоконтрол по отношение на извършените 

операции по осчетоводяване на първичните документи. Чрез контролните справки 

служителите представят нагледно извършените от тях процедури в процеса на 

текущото осчетоводяване и наложилите се промени. 

Главният счетоводител в качеството си на администратор на АСС проверява 

фактически свършената работа и я сверява с отразената в контролния лист на 

съответния оператор. Между процедура и резултат трябва да е налице пълно 

съвпадение, което е основание за тяхното одобрение от директора на дирекция 

„БФРП”. 

 

7. Движение на счетоводните документи и кръстосана справка 

На всички счетоводни документи се поставя в горния десен ъгъл идентификационен 

номер в зависимост от вида на документа . 

За всеки счетоводен документ въведен в счетоводната системата генерира 

регистрационен номер, който  се отбелязва върху първичния счетоводен документ (или друг 

документ въз основа, на който е направен записа).  

За осигуряването на ефективна кръстосана справка, следната информация се изписва във 

всеки записан първичен или обобщен документ / хронологичен опис /:  

 - Регистрационния номер генериран от счетоводния софтуер  

- Идентификационен номер /указващ досието където се съхранява документа и поредния 

му номер в него/  

- Дебитирани сметка (и): номер на сметка, Сума  
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- Кредитирани сметка(и): номер сметка, Сума  

- Дата на изпълнение на записването 

- Подпис на Счетоводителя, отговорен за записванията. 

 

8. Изисквани параметри за аналитично счетоводство  

Счетоводната система генерира финансови справки по следните аналитични 

показатели: 

Показател Коментар 

1. Договор за 

безвъзмездна помощ 

Договорът урежда законни задължения между страните по него – 

договарящ орган (ДО) и изпълнител – и поставя горна граница за 

размера на финансирането. Договорите имат следните реквизити:  

 Дата и номер на договора; 

 Размер на финансовите средства по договора; 

 Срок на договора. 

 Суми получени по договор за безвъзмездна помощ към момента на 

въвеждане на информацията (към датата на подписване на договора). 

2. Операция/Проект Номер и наименование на операцията  

3. Приоритетна ос Номер и наименование на приоритетната ос  

4.Оперативна 

програма 

Финансовите средства по програмата трябва ясно да се разграничават 

от финансовите средства по други програми и проекти. 

5.Договор за 

обществена поръчка 

Договорът урежда законни задължения между страните по него – 

Възложителя и Изпълнителите – и поставя горна граница за размера на 

финансирането. Договорите имат следните реквизити: 

 Дата и номер на договора; 

 Име на изпълнителя; 

 Размер на финансовите средства по договора; 

 Срок на договора. 

6.Фактурирани 

разходи по договори 

за обществени 

поръчки 

 

7.Действително 

извършени плащания 

до определена дата 

Плащания насочени към реално разпределяне на средства, платени на 

изпълнители. Плащанията трябва да бъдат извършени до изтичане на 

периода, определен за тяхното изразходване. 

8. Бъдещ разход към 

дата по сключен 

Бъдещите разходи по сключени договори  се равняват на общите 

допустими разходи на публични средства без вече извършените 
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Показател Коментар 

договори плащания. 

9. Лоши вземания, 

нередности 

Невъзстановими вземания породени от плащания към изпълнители.  

 

9. Счетоводни записи  

 

Счетоводната система на АПИ е предназначена за отчитане на: 

1. задължения от и към изпълнителите (съгласно сключени договори); 

2. верифицирани разходи; 

3. одобрени лимити, когато това се изисква съгласно правилата, приложими 

към съответния източник на финансиране; 

4. плащания към изпълнителите; 

5. постъпления в случай на върнати суми от изпълнителите по транзитната 

сметка на АПИ; 

6. надплащания, нередности, отписани лоши вземания; 

7. искания за средства, когато това се изисква съгласно правилата, приложими 

към съответния източник на финансиране;;  

8. лихви по банкови сметки (ако е приложимо;) 

9. разходи, свързани с банкови сметки (ако е приложимо). 

10. Счетоводна база данни  

 

10.1. Софтуер за Осчетоводяване и докладване   

АЖУР 5.5  – счетоводен софтуер 

Счетоводните транзакции се обработват и съхраняват в АЖУР 5.5, която се използва за 

осчетоводяване по общо приетите счетоводни принципи.  

За нуждите на ефективно и ефикасно управление на разходваните средства се използва 

модул ”Счетоводство” 

Пълен достъп до системата се дефинира само за счетоводителите, които имат пряко 

задължение по длъжностна характеристика и заповед, определяща нивата на достъп до 

модул”Счетоводство” на ОПТ.  

Останалите служители, които са потребители на системата се дефинират като 

потребители с права за четене.  

10.2 Сигурност на софтуера  

За да се осигури защита и цялостност на счетоводната информация, са предприети 

следните мерки: 

- Достъпът до компютъра е контролиран от индивидуална потребителска парола;  

- Достъпът до счетоводния софтуер е контролиран от различна индивидуална 
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потребителска парола. Потребителската парола се въвежда и управлява от счетоводител, който 

е длъжен да я пази в тайна; 

- Счетоводителят гарантира обработката на всички постъпили през изтеклия месец 

документи.  

-  администратор осигурява ежедневно архивиране на информацията.  

 

Типични счетоводни записи, извършвани с помощта на 

действащата АСС са: 

1. отчитане на сключените договори за БФП ; 

2. отчитане на сключените договори по обществени поръчки; 

3. отчитане на банкови гаранции 

4. отчитане на задължения по сключените договори; 

5. отчитане на плащанията по сключените договори; 

6. отчитане на възможни вземания по сключени договори; 

7. отчитане на задължения към ЕУП по сключени договори; 

8. отчитане на възстановени суми от изпълнители; 

9. отчитане придобиването активи, в т.ч. на дълготрайни активи, и услуги; 

10. отчитане искания за плащане; 

11. отчитане на уведомление за верифицирани разходи; 

12. отчитане на лимити; 

13. отчитане на възникнали нередности. 

 

10.3 Отчетни процедури 
Отчитане на сключен договор за БФП 

При отчитане на сключен договор за БФП отдел “Финансово-счетоводен” 

получава копие от договора, заверен „Вярно с оригинала” 

При получаването му отговорния счетоводител извършва процедурата по 

въвеждане на договора в АСС и класира полученото копие. 

При изменение на съответния договор или при прекратяването му, независимо 

дали това води до промяна в стойността му, дирекцията отговорна за управление и 

изпълнение на ОПРР представя в дирекция „БФРП” копие от договора, заверен 

„Вярно с оригинала”; 

Виж. „Инструкция за организация на процеса на осчетоводяване на 

изпълнението на договори за БФП ” 

 

Отчитане на сключен договор по обществени поръчки 

При отчитане на сключен договор по обществени поръчки отдел “Финансово-

счетоводен” получава копие от договора заверен „Вярно с оригинала” срещу Приемо-

предавателен протокол датиран и подписан. записа. 
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 При получаването му отговорния счетоводител в срок от 3 (три) работни дни 

извършва процедурата по въвеждане на договора в АСС и класира полученото копие, 

попълва в края на месеца Контролен лист за извършено осчетоводяване и след 

извършване на проверка от гл.счетоводител и одобрение от директора на дирекция 

БФРП, класира копието на договора, заедно с контролния лист в класьор № Д - 

„Договори” за съответния месец, в който е въведен 

Осчетоводяване на ангажимент договора: 

Дт с/ка 9989 Кореспондираща  задбалансова с/ка за задбалансови пасиви - условни 

задължения по договори 

     Кт с/ка 9200 – ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) 

Осчетоводяване намаляване на ангажимент договора 

Дт с/ка 9200 – ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) 

     Кт с/ка 9989 Кореспондираща  задбалансова с/ка за задбалансови пасиви - условни 

задължения по договори 

Счетоводно записване при закриване / намаление / на условно задължение по 

договор – при анулиране на договор, анекс за намаляне  

Д т 9989 / К т 9200 - ( - сумата) 

При изменение на съответния договор или при прекратяването му, независимо 

дали това води до промяна в стойността му дирекцията отговорна за управление и 

изпълнение на ОПТТИ представя в дирекция „БФРП” копие от договора, заверен 

„Вярно с оригинала”; 

Отчитане банкова гаранция 

При отчитане на банкова гаранция отдел “Финансово-счетоводен” получава копие 

от банковата гаранция, заверен „Вярно с оригинала” с Приемо – предавателен протокол  

При получаването му отговорния счетоводител в срок от 3 (три) работни дни 

извършва процедурата по въвеждане на гаранцията в Регистър и  в АСС и класира 

полученото копие. Попълва в края на месеца Контролен лист за извършено 

осчетоводяване и след извършване на проверка от гл.счетоводител и одобрение от 

директора на дирекция БФРП, класира копието, заедно с контролния лист МО 40 - 

„Банкови гаранции” за съответния месец, в който е въведен 

При изменение на банкова гаранция или при изтичане на срока, независимо 

дали това води до промяна в стойността , дирекцията отговорна за управление и 

изпълнение на ОПТ представя в дирекция „БФРП” копие на промяната, заверен 

„Вярно с оригинала” 

Осчетоводяване на предоставена банкова гаранция  

Дт с/ка 9214 Получени Гаранции  

 Кт с/ка 9981 Кореспондираща сметка за задбалансови активи 

Осчетоводяване на освободена  банкова гаранция  

Осчетоводяване на освободени банкови гаранции ще се направи на базата на: 

Приемо – предавателен протокол между дирекция БФРП и дирекция ИПОПТТИ 

2014-2020 и Уведомление за верифицирани суми по окончателно искане за плащане, 

при условие че сумата на верифицираните разходи с окончателното искане покрива 

размера на предоставения аванс. 

Взема се следната счетоводна операция : 
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Дт с/ка 9981 Кореспондираща сметка за задбалансови активи 

 Кт с/ка 9214 Получени гаранции и поръчителства 

със сумата на гаранцията  

Осчетоводяване на активирана банкова гаранция  

Извършват се следните счетоводни процедури: 

Закрива се задбалансовото условно вземане и се завежда по баланса. 

1. Дт с/ка 9981 Кореспондираща сметка за задбалансови активи 

 Кт с/ка 9214 Получени гаранции и поръчителства 

 

2. Дт с/ка 4321 Вземания от активирани гаранции от местни лица /§§ 28-02 / 

        Кт с/ка 7198 Приходи от неустойки, начети и обезщетения 

Получаване на средства по активирана банкова гаранция  

Счетоводна процедура 

Счетоводителят получава извлечение от банката по десетразрядния код.. 

Извършват се следните счетоводни процедури: 

Дт с/ка 7529  Касови трансфери от/заИБСФ 

        Кт с/ка 4321  Вземания от активирани гаранции от местни лица 

 

Отчитане на задължения  към контрагенти по ОПТТИ 

След получаване на заверено копие на фактура за извършени услуги, доставки, 

строително-монтажни дейности отговорния счетоводител в срок от 3 (три) работни дни 

извършва процедурата по въвеждане на задължението по фактурата в АСС и класира 

полученото копие попълва в края на месеца Контролен лист за извършено 

осчетоводяване и след извършване на проверка от гл.счетоводител и одобрение от 

директора на дирекция БФРП, класира копието на договора, заедно с копие на 

контролния лист в МО № 23 - „Задължения” за съответния месец, в който е въведен: 

 

Начисляване от бенефициента на суми по доставки на услуги/активи и 

задължение към доставчици/контрагенти 

Счетоводните записвания са на начислена основа в модул ОПТТИ: 

Дт с/ка от раздели 2, 3, 6 

       Кт с/ка  4010 – Задължения по доставчици от страната  

При отчитане на плащания по сключените договори се спазва следната 

последователност: 

1. след получаване на извлечение от обслужващата банка за извършено 

авансово или междинно плащане отговорният счетоводител отчита 

направеното такова. Първичните документи (копия заверени „Вярно с 

оригинала”), представляващи основанието за извършеното плащане се 

класират в съответната папка МО 5”Банка - ОПТТИ” 

Плащане чрез десетразрядния код на програмата: 
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Дт 4010 – Задължения по доставчици от страната или 

Дт 4020 –Доставчици по аванси от страната 

Кт с/ка   7529 – Касови трансфери от/за ИБСФ 

Когато се налага възстановяване на средства по сключени договори за 

финансиране, се начислява вземане от  Управляващия орган, като в съответната 

папка се класира основанието за това. При възстановяване на дължимата сумата 

начислението се отписва. 

 

Когато се налага възстановяване на средства по сключени договори, се 

начислява вземане от съответния изпълнител, като в съответната папка се класира 

основанието за това. При възстановяване на дължимата сумата начислението се 

отписва. 

Когато изпълнител върне суми по сключен договор се спазва следната 

последователност: 

1. отчетната процедура стартира след получаване на банковото извлечение 

за възстановени средства. В случаите, в които във възстановените 

средства са включени и лихви, главницата и лихвите се отчитат отделно; 

2. при възстановяване на дължими суми от изпълнител АПИ като 

Бенефициент уведомява Финансиращата институция/Управляващия 

орган за извършената операция в рамките на 5 работни дни след датата на 

възстановяване съгласно утвърдена форма; 

 

 

Отчитане на лимити  подоговори за БФП по ОПТТИ  

След получаване на писмо за одобрено искане за плащане след зареждане на 

лимит  от УО по десетразрядния код на програмата се извършва процедура по 

отчитане в регистър „Лимити”, където след всяко извършено плащане се отчита 

намаление на лимита, когато това се изисква от правилата, приложими към 

съответния източник. 

Счетоводна процедура при зареждане на лимит по десетразрядния код на 

програмата 

Дт 9289 – Дебитор по условни вземания 

Кт с/ка   9981 – Кореспондираща сметка за задбалансови активи 

Счетоводна процедура при отчита намаление на лимита 

Дт 9981 – – Кореспондираща сметка за задбалансови активи 

Кт с/ка   9289 – Дебитор по условни вземания  

 

 

Отчитане на задължиние към ЕУП по ОПТТИ 

При отчитане на задължения и плащания по сключените договори с ЕУП се спазва 

следната последователност: 

След получаване на справка за изплатени доходи на физически лица, различни от 

трудови правоотношения и пенсии (ЕУП по ОПТТИ) отговорният счетоводител в срок 
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от пет дни начислява  задължение към ЕУП заедно с полагащите се осигурителни 

вноски  и данъци. Класира първичните документи (копия заверени „Вярно с 

оригинала”), в съответната папка МО 9”ЕУП - ОПТТИ” 

Начисляване от бенефициента на дължими суми към ЕУП 

Счетоводните записвания са на начислена основа в модул ОПТТИ: 

Дт с/ка 604 Разходи за заплати 

 Кт с/ка   4211 – Задължения към работници, служители и друг персонал - местни 

лица 

 

Начисляване от бенефициента на дължими  осигурителни вноски и данъци 

Дт с/ка 4211 – Задължения към работници, служители и друг персонал - местни лица 

Дт с/ка 605 Разходи за осигурителни вноски 

 Кт с/ка   75 – Трансфери за осигурителни вноски 

 

Дт с/ка 4211 – Задължения към работници, служители и друг персонал - местни лица 

Кт с/ка   4591 – ДОД 

След получаване на извлечение от обслужващата банка за извършено  плащане на 

възнаграждение на членовете на ЕУП, отговорният счетоводител в срок от пет дни  

отчита направеното такова. Първичните документи (копия заверени „Вярно с 

оригинала”), представляващи основанието за извършеното плащане се класират в 

съответната папка МО 5”Банка - ОПТТИ” 

Плащане чрез десетразрядния код на програмата: 

Дт с/ка 4211 – Задължения към работници, служители и друг персонал - местни лица  

Дт с/ка 4591 – ДОД 

Кт с/ка   7529 – Касови трансфери от/за ИБСФ 

При извършване на „сторно” операции се прилага корекционна процедура, при 

която е видна същността на извършената корекция и причините, които я налагат. 

Ако се налагат корекции за равнение на записи, те се извършват съгласно 

следната процедура: 

1. подготовка на счетоводно записване в съответните (засегнатите) 

регистри, като се използва одобрен образец 

2. въвеждане на запис със знак минус (червено сторно) за анулиране на 

първоначалния запис; 

3. въвеждане на правилния запис; 

4. позоваване на първични документи, които удостоверяват 

сторнировъчната операция; 

5. проверка на новия запис от главния счетоводител; 

Без да се изменя информацията поддържана от счетоводния софтуер, файлът с 

информация за счетоводни операции трябва да съдържа информация за: 

1. датата, на която анулиращата операция е била извършена; 
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2. сумата на анулираната операция; 

3. номера на документа, който е база за операцията; 

4. обяснение във връзка с анулираната операция. 

 

Нередности могат да се породят по много причини, на различни 

административни нива. Констатираните нередности с финансово изражение се 

регистрират в счетоводната система  

АПИ, като бенефициет по ОПТТИ организира отчитането на нередностите при 

спазването минимум на следните аналитични нива: оперативна програма, приоритетна 

ос , договор за БФП,  източник на средствата за финансиране. 

 Служителят по нередности на ДАРОК отговаря за организиране на процеса по 

подаване на навременна информация за случаите на нередности, които имат финансово 

изражение, към “Финансово-счетоводен” отдел, при което: 

1. информацията следва да съответства на информацията, посочена в 

„Уведомлението за възникване на задължение за изпълнител” във връзка с 

открита нередност и да съдържа минимум следната информация – № на 

договора за обществена поръчка, финансирана сума в лева по източници на 

финансиране, дата на установяване на нередността  

2. при случай на нередност служителя по нередностите уведомява в срок от 3 

(три) работни дни “Финансово счетоводния” отдел чрез „Уведомление за 

закриване на нередност”. Това Уведомлението съдържа минимум следната 

информация: – оперативна програма, приоритетна ос , договор за БФП,  

източник на средствата за финансиране. 

3. в срок от три дни отговаря за организиране на процеса по подаване на 

навременна информация от страна на “Финансово счетоводния” отдел 

информира служителя по нередностите за осчетоводената нередност. В 

същия срок отдел “Финансово счетоводен” подава информация  на 

служителя по нередностите за възстановените суми по случаите на 

установени нередности с финансово изражение, като предостави минимум 

следната информация - оперативна програма, приоритетна ос , договор за 

БФП,  източник на средствата за финансиране, възстановена сума в лева по 

източници на финансиране, дата на банковия документ. Отговорният 

счетоводител в срок от 3 (три) работни дни изготвя и изпраща до дирекция 

„АРОК” Уведомление за осчетоводено възстановената сума. 

 

За целите на отчитането и докладването на случаите на установени нередности 

следва да се използва модул „Нередности” в единната информационна система за 

управление и наблюдение. 

Таблицата по-долу включва образец на записи на сметки, свързани с нередности: 

Описание на 

транзакциите 

Дебит и 

кредит/коментар 

Сума Първичен 

документ 

(източник) 

1.Възстановяване / 

получаване на суми по 

Дебит сметка Банка/ 

Кредит сметка 

Получени суми Банково 

извлечение 
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нередности Нередности 

2.Плащане на 

Финансираща 

институция/Управляващ 

орган – нередности 

Дебит сметка 

Нередности/ 

Кредит сметка 

Банка 

Платена сума Платежно 

нареждане 

 

Ако дадена сума не може да бъде възстановена или не се очаква тя да бъде 

възстановена, служителят по нередности уведомява УО/Финансиращата институция за 

невъзстановимата  

Информацията относно отписване на дължимите суми от счетоводната система на 

АПИ се подава на “Финансово счетоводния” отдел от служителя по нередности. 

12. Равнение на счетоводни данни 

Равнение на докладваната финансова информация със счетоводните регистри 

Финансовите данни да се равяват с финансовата информация записана в 

регистрите. Изготвят се два отчета, в срокове определени от УО и МФ.  За изготвяне на 

касовия отчет цялата информация свързана с плащания и възстановени средства трябва 

да е въведена в счетоводната система. Трябва да бъдат осигурени следните  равнения 

въз основа на направени и подписани от счетоводителя справки от АЖУР 5.5: 

 

Месечно равнение на банкова сметка 

Равнението на банковата сметка е процеса на сравнение  на банковите транзакции, 

отразени в банковото извлечение срещу записите в счетоводната система. Салдото на сметката 

съпоставено със счетоводните записи, се показва в контролен лист за равнение на банкова 

сметка. Ако има разлики следва да се установи причината за тях и да се отстранят, като се 

опишат в контролния лист.  

Равнението на счетоводните записи между АПИ и МРРБ 

Равнението на счетоводните записи между АПИ и МРРБ, качеството му на УО се 

извършва регулярно. АПИ представя оборотна ведомост генерирана от счетоводна система. за 

тримесечно равнение на обороти и салда, съгласно Указания на МФ. 

 

Месечно равнение на изготвения касов отчет 

Равнението се извършва преди изготвяне на касовия отчет на база контролен лист. 

13. Процедури по приключване 

Годишното счетоводно приключване се извършва съгласно дадени указания от Дирекция 

„Държавно съкровище”, МФ. Годишното счетоводно приключване трябва да гарантира, че 

данните въведени в системата за текущия отчетен период са верни, окончателни и пълни. 

Процедурата по приключване на сметки се извършва на базата на оборотна ведомост и 

хронологичен опис. 

Главният счетоводител е отговорен за изготвянето на годишния финансов отчет по 

програмата, като спазва всички указанията на Министъра на финансите за годишното 

приключване в бюджетните предприятия. 
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14. Финансови отчети 

 Финансовите отчети се съставят в съответствие с указания на Министерство на 

финансите, Закона за държавния бюджет и свързаното законодателство. Финансовите отчети се 

изготвят на база месечен и тримесечен период и за цялата година от счетоводител контролиран 

от главния счетоводител, прегледани и одобрени от директор дирекция БФРП.  

 

 

§ 1. По смисъла на тази инструкция: 

1. „Инфраструктурен проект” е дейност за постигане на специфично 

определени резултати в изграждането, основния ремонт, рехабилитацията, текущия 

ремонт, поддържнаето и експлоатацията на републиканската пътна инфраструктура 

на Република България. Проектът има определена начална и крайна дата, 

специфични цели, определени ресурси за изпълнение на задачите и определено ниво 

на качество. Изпълнението на дейности по подготовката за осъществяване на 

проекта е неразделна част от самия проект. Проектът може да се изпълнява на 

проектни фази (етапи на проекта),  който са технически и финансово независими и 

притежават своя собствена ефективност.  
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Приложение 10.12.10 

Инструкция за организация на процеса на 
осчетоводяване на изпълнението на 

договори за безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Транспорт 

и транспортна инфраструктура” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10.12.10 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ЗА OРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1 (1)  С настоящата инструкция се уреждат общи единни правила и единни 

процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички 

операции, свързани с изпълнението на ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ  (БФП) от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) в изпълнение на чл. 13, ал. 3, 

т. 6 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и в качеството 

й на бенефициент по оперативна програма «Транспорт и транспортна инфраструктура» 

(2)  Организацията на осчетоводяването на изпълнението на ДОГОВОРИТЕ 

ЗА  БФП  е част от вътрешната система за контрол на Агенция „Пътна инфратруктура” 

(АПИ) за даване разумна увереност, че рисковете са ограничени в допустимите 

граници, определени в процеса на управление на риска. 

Чл.2  Осчетоводяването на изпълнението на договорите за  БФП  се осъществя 

от счетоводител от отдел «Финансо-счетоводен» на дирекция «Бюджет, финанси и 

разплащания по проекти» (БФРП).  

Чл.3 Процесът на осчетоводяване на ДОГОВОРИТЕ ЗА  БФП  , изпълнявани от 

АПИ  се организира при спазване на следните изисквания: 

1. съществува система за записване и съхранение в компютъризирана форма на 

счетоводни записи за всяка операция;  

2. информацията в счетоводната система се въвежда от конкретния 

бенефициент в пълнота, при спазване на зададената аналитична структура - 

включително на ниво програма, приоритетна ос , операция, регистрационен номер на 

договора, наименование на проекта, обект, съответстващ на номера от 

инвестиционната програма на АПИ и продължителност на договора за БФП  ; 

чл. 4 (1) При осчетоводяването на изпълнението на договорите за  БФП  

счетоводителите на АПИ съблюдават:  

9. Регламентите на Европейския съюз ; 

10. Закони и подзаконови нормативни актове, свързани с ОПТТИ ; 

11. Оперативните споразумения, по които АПИ е страна; 
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12. Договорите за безвъзмездна финансова помощ, по които АПИ е страна; 

13. Приложимите процедури, утвърдените от управляващия  орган; 

14. Задължителните указания във връзка с отчетния процес на 

компетентните органи; 

15. Вътрешните правила на АПИ; 

16. Заповедите и разпорежданията на ръководството на АПИ. 

 (2) Когато нормативен акт изисква изменение на отчетните процедури и 

правила, разпоредбите се отразяват своевременно и пълно в тази Инструкция с ясно 

очертаване на възникващите нови или допълваните отговорности и задължения. 

Чл. 5 (1) Чрез установяване и проследяване на процесите по организацията на 

счетоводната дейност следва да се осигури ясно и надеждно документиране на 

стопанските операции по следните одитни пътеки: 

1. Счетоводни принципи и правила; 

2. Общи правила за разработване на счетоводната процедура; 

3. Изменения в счетоводната процедура; 

4. Счетоводен софтуер; 

5. Сметкоплан; 

6. Организация на счетоводния процес; 

7. Счетоводни документи; 

8. Счетоводни записи; 

9. Организация на счетоводните регистри; 

10. Контролни документи; 

11. Счетоводни проверки за съпоставимост на данните; 

12. Приключвателни процедури; 

13. Процедури по осчетоводяване; 

14. Финансиращата институция/Управляващ орган; 

15. Архивиране и съхранение на счетоводната информация. 

(2) Отчетността в АПИ се основава на действащите основни счетоводни 

принципи, заложени в чл. 4, (1) от ЗСч, в съчетание с разпоредбите на чл. 29, ал. 1 от 

ЗУДБ: 

1. Принципът за текущо начисляване изисква приходите и разходите 

да се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на 
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получаване или плащане на паричните средства, и да се включват във финансовите 

отчети за периода, за който се отнасят. Пример за такова начисляване е отчитането на 

различните осигурителни вноски за сметка на работодателя.  

2. Принципът за предпазливостта изисква да се оценяват и отчитат 

предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводно третиране 

на извършваните стопански операции с цел получаване на действителен, обоснован и 

очакван резултат. Във връзка с това трябва последователно и регулярно да се извършва 

преглед и да се осъществява при необходимост обезценяване на дълготрайните активи 

и провизиране на вземания съгласно разпоредбите на т. 36 от ДДС № 20 от 14.12.2004 

г; 

3. Принципът за предимство на съдържанието пред формата 

предполага сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното 

икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според 

правната им форма; 

4. Принципът за запазване при възможност на счетоводната 

политика от предходния отчетен период позволява да се постигне съпоставимост на 

счетоводните данни и показатели през различни отчетни периоди, както и създаване 

на трайна практика за еднозначно и проследимо отразяване на едни и същи операции 

в отчетността на всички подразделения в системата на АПИ. 

5. Принципът за независимост на отделните отчетни периоди и 

стойностна връзка между начален и краен баланс означава, че всеки отчетен период се 

третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния 

и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет (оборотната 

ведомост) в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края 

на предходния отчетен период. 

(2). Събирането, класифицирането, групирането и систематизирането на 

отчетна информация в АПИ е подчинено на следните допълнителни изисквания: 

1. разбираемост – което означава, че отчетната информация трябва 

да разкрива същността и съдържанието на извършваните операции, за да бъде така тя 

полезна при приемане на последващи управленски и контролни решения. С оглед на 

това тя трябва да е еднозначно определена и да не позволява двусмислено тълкуване. 

При необходимост заедно с числовата информация се изготвят и представят справки, 
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разяснения, допълнения и други пояснения, даващи по-голяма яснота за отчетените 

операции; 

2. уместност – за да е полезна, отчетната информация трябва да е 

уместна, което означава, че трябва да позволява да се оценяват минали, настоящи и 

бъдещи събития, да се потвърждават или коригират предишни оценки и решения; 

3. надеждност – отчетната информация е надеждна, когато не 

съдържа съществени грешки и пристрастия в нейното представяне, поради което може 

да се разчита, че тя отразява достоверно онова, което й е възложено да представя, или 

онова, което би трябвало да представя. Безпристрастността означава, че представената 

отчетна информация е неутрална, т.е. не оказва влияние върху нечии решения и 

оценки за постигане на предопределен резултат или решение. За да е надеждна, 

отчетната информация трябва да е завършена в същностно и стойностно отношение, да 

е без пропуски, всеки от които може да я направи грешна и заблуждаваща, а 

следователно недостоверна и неуместна. Това изисква установяването на ефективен 

вътрешен контрол и самоконтрол за своевременно намиране и отстраняване на 

евентуални грешки и пропуски, за развитие на система от мерки за предпазване, 

избягване и предотвратяване на неквалифицирана, недопустима и манипулативна 

обработка, обобщаване и представяне на отчетната информация; 

4. сравнимост – което означава, че представяната отчетна 

информация позволява да се сравняват данни на бюджетната организация за 

различни, но еднакви по продължителност или по други критерии периода или на 

бюджетната организацията с други бюджетни организации, което се постига с 

последователно и пълно прилагане на утвърдената счетоводна политика; 

5. своевременност – което означава, че отчетната информация може 

да загуби своята уместност, ако не бъде съобщена навреме на лицата, нуждаещи се от 

нея за вземане на необходимо управленско решение. Отложеното оповестяване на 

отчетна информация е допустимо само при условие, че междувременно се установяват 

доказателства за нейната достоверност, точност и пълнота. Прибързаното 

оповестяване, без предварителна проверка на достоверността на информацията, 

нарушава нейната надеждност. Това налага търсене на подходящ баланс между 

различните качествени характеристики на обработваната и представяната за оценка и 

вземане на решения отчетна информация; 
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6. изчерпателност – отчетната информация трябва да съдържа 

цялата информация, отразяваща наличието и движението на всички компоненти на 

активите и пасивите на НАПИ във връзка с изпълнението на инфраструктурните 

проекти. В тази информация се включват и данните за възникнали, но още неплатени 

задължения, която се набира чрез системата на задбалансовите записвания; 

7. информационна яснота – отчетният процес трябва да осигурява 

бърза и ефикасна проверка, да съдържа вътрешни механизми за недопускане и 

оперативно отстраняване на допуснати грешки и неточности, което е свързано с ясно и 

строго дефиниране на отговорностите и компетенциите на всички участници в него, 

както и проследимостта на тяхното участие в процеса по обработка, обобщаване и 

представяне на отчетната информация. 

ГЛАВА II. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА 

ОТЧЕТНОСТ 

Чл.6 (1) Счетоводната отчетност при изпълнение на ДОГОВОРИ ЗА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  (БФП) по оперативна програма «Транспорт и 

транспортна инфраструктура» се осъществява от служителите на отдел “Финансово-

счетоводен” в дирекция “БФРП”.  Задълженията и отговорностите на лицата, заемащи 

длъжностите, които имат отношение към процеса на водене на счетоводството, са 

определени в съответните длъжностни характеристики, при спазване на принципа на 

разделение на функциите и принципа на двойна проверка при осчетоводяването , 

осъществявана от главния счетоводител и директор на дирекция „БФРП”. 

(2) Лицата, работещи в отдел “Финансово-счетоводен” се занимават 

изцяло и изключително с обработка на първични счетоводни документи   - договори за 

безвъзмездна финансова помощ  (БФП). 

(3) Конкретните задължения и отговорности на лицата, имащи отношение 

към счетоводната отчетност, се определят в съответните длъжностни характеристики и 

дадените им права на достъп по чл. 8, ал.2 до автоматизираната счетоводна система. 

(4)Началникът на отдел „Финансово-счетоводен” изпълнява функциите на 

главен счетоводител на АПИ. 

  (5) Операциите по текущо счетоводно отчитане се извършват с помощта 

на инсталирани лицензирани счетоводни/отчетни програми.  
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чл.7 (1) Счетоводната система на АПИ оперира в български лева, контролните 

документи се изготвят на български език.  

(2) Записите се съхраняват на български език.  

(3) Осчетоводяването на транзакциите, следва да са основани на 

двустранното счетоводство и аналитичното счетоводно записване.  

Чл. 8 (1) Главният счетоводител е администратор на действащата в АПИ 

автоматизирана счетоводна система (АСС) АЖУР-L. 

(2) Главният счетоводител определя правата на достъп до АСС във връзка 

със счетоводно отразяване договорите за безвъзмездна финансова помощ  (БФП) по 

ОПТ  на другите служители на АПИ с вътрешен документ. 

(3) Главният счетоводител съгласува  правата на достъп до АСС на външни 

потребители. 

(4) Главният счетоводител предоставя права на достъп по въвеждане и 

обработка на счетоводна информация на служителите от “Финансово-счетоводния” 

отдел без правото на администратор на системата, каквото притежава сам. 

(5) Правото за ползване (четене от екран) на информация от АСС имат: 

a) началник на отдел   „РП” на БФРП, 

b) главни експерти в отдел  „РП” на БФРП  

c) финансов контрольор 

(6) Съгласувано с директор на дирекция БФРП и по негова изрична заповед 

главният счетоводител предоставя правото за ползване (четене от екран) на 

информация от АСС на външни потребители на счетоводна информация  извън 

“Финансово-счетоводния” отдел. 

(7) Директорът на дирекция „БФРП” има достъп до АСС като ползвател на 

обработена и систематизирана вече отчетна информация. 

Чл. 9 (1) Директорът на дирекция „БФРП” не е упълномощен да дава 

инструкции на главния счетоводител относно поддържането и функционирането на 

АСС  във връзка със счетоводно отразяване договорите за БФП, както и за начина на 

водене на счетоводните регистри, текущите счетоводни операции и счетоводните 

сметки. 
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(2) Директорът на дирекция „Финанси и разплащания” не може да 

одобрява счетоводни операции и равнения по сметки във връзка със счетоводно 

отразяване договорите за БФП.  

(3) Счетоводните операции във връзка със счетоводно отразяване 

договорите за БФП се извършват от счетоводител. 

(4) Първа контрола  -  главен счетоводител. 

(5) Втора контрола  -  директора на дирекция „БФРП”. 

Чл. 10 (1) Главният счетоводител организира разработването на  счетоводната 

политика на АПИ в съответствие с действащата специализирана нормативна уредба и 

тази инструкция. 

(2) Разработената счетоводна политика се съгласува с директора на 

дирекция “БФРП” и останалите заинтересовани дирекции 

(3) След извършване на съгласувателните процедури счетоводната 

политика се утвърждава от Управителния съвет  на агенцията и се приема от главния 

счетоводител за изпълнение. 

 (4) Директор ФРП задължително участва в процедурата по поемането на 

финансови задължения от АПИ по договори за БФП, като конкретен бенефициент по 

ОПТТИ. Своето съгласие за сключване на договора за БФП той изразява чрез полагане 

на своя подпис. 

Чл. 11 (1) Счетоводният процес, спазването на утвърдените счетоводни и 

контролни процедури се проверяват от финансов контрольор.  

(2) При констатирани несъответствия с действащ акт от нормативната 

уредба по чл. 4 и допуснати грешки проверяващите правят  констатации, коментари и 

препоръки за отстраняване на несъответствията. 

ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ 

Чл. 12. Осчетоводяването на условното вземане се извършва на база на договор 

за БФП, подписани от Ръководителя на Управляващия орган и Бенефициента .  

Документите – основание за осчетоводяването са: 

a) Копие от всеки сключен договор за БФП 
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b) Приемо-предавателен протокол за договори по одобрени проекти 

подписан от определени с вътрешен акт служители от дирекция «ИПОТТИ 2014-2020” и 

дирекция „БФРП”  

c) Копие на контролен лист за предварителен контрол 

Чл. 13 Определеният  на основание чл. 16. служител от дирекция «БФРП» 

въвежда  договора за БФП в регистър, който съдържа следната информация: 

a) номер по ред; 

b) регистрационен номер на договора  за БФП (Приложение Е 1); 

c) регистрационен номер на проектното предложение (Приложение 

Е 1); 

d) наименование на проекта (Приложение Е 1); 

e) приоритетна ос – 2; 

f) операция – 2.1; 

g) дата на договора за БФП; 

h) максимална обща сума на проекта в български лева; 

i) продължителност на проекта. 

Чл. 14. Технологично счетоводният процес се осъществява с помощта на: 

1. Инсталирана и използвана лицензирана и актуализирана 

автоматизирана система за записване и съхраняване на отчетната информация в 

компютъризирана форма – АЖУР-L. 

2. Избран начин за въвеждане на отчетната информация в счетоводната 

система, който, отговаря на зададената степен на аналитичност:програма, 

приоритетна ос, операция,източник на финансиране, продължителност на проекта. 

3. Спазване  задължението до третия работен ден на  месеца следващ 

предаването на договора  за БФП информацията се въвежда окончателно в АСС. 

4. Постоянно действаща процедура по осигуряване и поддържане на 

актуална информация за изпълняваните договори за БФП. 

Чл. 15 (1) Първичен счетоводен документ е документ, който удостоверява 

извършена операция за пръв път: 

1.1. за регистриране на условно вземане е  договорът за БФП . 

1.2.за регистриране намаляване на условно вземане  по договора за 

БФП е Уведомление за одобрен лимит от УО по ОПТТИ 
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Чл. 16 (1) Вторичният счетоводен документ съдържа преобразувана (обобщена 

или диференцирана) информация, получена от първични счетоводни документи. 

Вторичните счетоводни документи се регистрират по реда на тяхното съставяне. За 

онагледяване на всеки регистриран първичен документ във вторичния документ той 

се отбелязва на отделен ред. 

(2) Вторичният счетоводен документ съдържа наименование и номер, 

дата на започване и дата на приключване, име, фамилия и подпис на съставителя. 

(3) Във вторичния счетоводен документ намира отражение 

извършената контировка, съставената счетоводна статия във връзка с извършената 

стопанска операция, документирана с първичен документ. 

ГЛАВА IV. Счетоводни транзакции, отнасящи се  за договор за БФП в АСС - 

АЖУР-L 

Чл. 17 Осчетоводяване на договор за БФП- МО 42: 

По чл. Чл.15 (1),т.1.1 

Дт с/ка 9289 «Дебитори по условни вземания» 

Кт с/ка 9981 «Кореспондираща сметка за задбалансови активи» 

Счетоводната сметка 9289 ще съдържа информация по следните 

признаци(аналитичност) 

- подсметка  1 – договор за БФП 

- оперативна програма 

- приоритетна ос 

- операция 

- регистрационен номер  

- източник на финансиране 

- проект 

- сума в български лева 

- продължителност на проекта 

По чл. Чл. 15 (1),т.1.2. 

Дт с/ка 9981 «Кореспондираща сметка за задбалансови активи» 

Кт с/ка 9289 «Дебитори по условни вземания» 

Счетоводната сметка 9289 ще съдържа информация по следните 

признаци(аналитичност) 
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- подсметка  1 – договор за БФП 

- оперативна програма 

- приоритетна ос 

- операция 

- регистрационен номер  

- източник на финансиране 

- проект 

- сума в български лева 

- продължителност на проекта 

Чл. 18 (1) След тяхното осчетоводяване копие на първичните счетоводни 

документи  (договор за БФП) се съхраняват в отдел “Финансово счетоводен” в текущи 

досиета (класьори), които съдържат наред с това и обобщена информация под 

формата на вторични счетоводни документи или счетоводни регистри (журнали). 

(2) За всеки период досиетата съдържат обобщена информация, 

основана АСС и представена чрез: 

2.1. Хронолочни и аналитични счетоводни регистри; 

2.2. Форми за равнение; 

(3) След изтичане и приключване на финансовата година всички текущи 

досиета се архивират. Архивирането се извършва от служителите на “Финансово 

счетоводния” отдел. Документите се архивират в архивни кутии, кашони, на които 

ясно трябва да се отбележи надписът “НА АПИ”, номерата на документите (от – до). 

Всяка архивна единица (кутия) включва опис на документите, които съдържа. 

(4) Начинът на достъп до архивираните документи се определя със 

заповед на Председателя на УС на АПИ. 

Чл. 19 (1) Всички документи, свързани с извършени стопански операции за 

договор за БФП по проекти и програми, финансирани със средства на ЕС, трябва да се 

съхраняват и да бъдат на разположение 7 години след закриването на проекта или 

програмата. 

(2) Съгласно чл. 42, ал. 1 на ЗСч, счетоводната информация трябва да се 

съхранява в рамките на следните срокове: 

2.1. счетоводните регистри– 10 години- чл.42, ал.1, т.2 на ЗСч; 

(3) Сроковете по Регламент в 1083/1164: 
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Съгласно Чл. 90 от Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година, за 
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 
1260/1999, наличност на документи представлява:" 

3.1. Без да се засягат правилата, регулиращи държавните 
помощи съгласно чл. 87 от Договора, Управителният орган гарантира, че всички 
оправдателни документи, отнасящи се до разходите и одитите във връзка със 
съответната оперативна програма се намират на разположение на Комисията и 
на Сметната палата за: 

а) срок от три години след приключване на оперативна 
програма, както е определено в чл.89, §3; 

б) срок от три години след годината, през която се е извършило 
частично приключване, в случая на документи, отнасящи се до разходи и одити 
във връзка с операции, посочени в § 2. 

Тези срокове се прекъсват или в случай на съдебно производство 
или по надлежно мотивираната молба на Комисията. 

3.2. Управителният орган предоставя на Комисията по молба 
списък с приключилите операции, които са били обект на частично приключване 
по чл. 88. 

3.3. Документите се съхраняват или под формата на оригинали 
или в заверени версии, верни с оригинала на общоприети носители на данни." 

 

Чл. 20. След изтичане на срока за съхранение на счетоводните документи те се 

предават в Държавния архивен фонд, а ако не подлежат на предаване, могат да се 

унищожат съгласно разпоредбите на Закона за държавния архив. 

Чл. 21 (1) Счетоводният процес се контролира въз основа на контролни листа, в 

които се отразява процесът на въвеждане на информацията в АСС от съответните 

участници в процедурите по счетоводното отчитане. “Контролните листа за извършено 

осчетоводяване на договор за безвъзмездна финансова помощ”  се попълват след 

всяка счетоводна транзакция;  

(2) Контролните форми имат утвърдени образци. Те съдържат 

задължителни за попълване реквизити и информация за договори за БФП. 

 (3) Контролните форми се попълват от служителите на “Финансово 

счетоводния” отдел, които осъществяват с тяхна помощ самоконтрол по отношение на 

извършените операции по осчетоводяване на първичните документи. Чрез 

контролните справки служителите представят нагледно извършените от тях процедури 

в процеса на текущото осчетоводяване и наложилите се промени.  Контролна форма- 
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Контролен лист за извършено осчетоводяване на договор за безвъзмездна финансова 

помощ” (Приложение 1 към настоящата инструкция). 

(4) Главният счетоводител в качеството си на администратор на АСС 

проверява фактически свършената работа и я сверява с отразената в контролния лист 

на съответния оператор. Между процедура и резултат трябва да е налице пълно 

съвпадение, което е основание за тяхното одобрение от директора на дирекция 

„БФРП” по предложение на главния счетоводител. 

(5) Директорът на дирекция БФРП утвърждава горецитираните контролни 

форми. 

Чл. 22 (1) Процесът на осчетоводяване подлежи на одит от одитни институции и 

контролни органи . 

Чл. 23 (1) Счетоводната система на АПИ оперира в български лева. Първичните 

документи и контролните документи се изготвят на български език. 

(2) Извършваните счетоводни записвания се извършват и съхраняват на 

български език. 

 (3) Процесът на осчетоводяване, включително при отчитане на 

разходите на средства от Европейския съюз, международни финансови институции и 

кореспондиращото национално съфинансиране, се извършва въз основа на 

двустранното записване при поддържане на висока степен на аналитичност съгласно 

приетата счетоводна политика. 

IV. ПРИЛОЖИМИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 

Чл. 24 (1) Счетоводната информация за стопанските операции, извършвани от 

АПИ, се обработва и съхраняват с помощта на инсталиран счетоводен програмен 

продукт АЖУР-L 

 (2) След като веднъж една операцията е записана и потвърдена, 

програмата не позволява бъдещо физическо изтриване на данни. Промени могат да се 

извършват само в текстовите полета или чрез сторнировъчни счетоводни статии. 

Чл. 25. За осигуряване на защита и цялостност на счетоводната информация се 

прилагат следните операции: 

1. достъпът до компютъра за работа по дадения програмен продукт е 

контролиран от индивидуална потребителска парола; 
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2. потребителската парола се въвежда и управлява от оторизиран служител, 

който е подписал декларация, задължаваща го да я пази в тайна; 

V. ОТЧЕТНИ ПРОЦЕДУРИ 

Чл. 26. (1) Когато се налага възстановяване на средства по сключени договори 

за финансиране, се начислява вземане от съответния от Управляващия орган, като в 

съответната папка се класира основанието за това. При възстановяване на дължимата 

сумата начислението се отписва. 

Чл. 27 (1) При извършване на „сторно” операции се прилага корекционна 

процедура, при която е видна същността на извършената корекция и причините, които 

я налагат. 

(2) Ако се налагат корекции за равнение на записи, те се извършват 

съгласно следната процедура: 

2.1.Подготовка на счетоводно записване в съответните (засегнатите) 

регистри, като използва се образец, одобрен от директор на дирекция БФРП. 

2.2.Въвеждане на запис със знак минус (червено сторно) за анулиране 

на първоначалния запис; 

2.3.Въвеждане на правилния запис; 

2.4.позоваване на първични документи, които удостоверяват 

сторнировъчната операция; 

2.5.проверка на новия запис от главния счетоводител; 

2.6.одобрение на новия запис от директора на дирекция „БФРП”. 

(3) Отново се попълват контролните документи. Датата и подписите на 

прегледа и одобрението на контролните документи потвърждават последната 

промяна на записите. 

(4) Без да се изменя информацията поддържана от счетоводния софтуер, 

файлът с информация за счетоводни операции трябва да съдържа информация за: 

4.1.Датата, на която анулиращата операция е била извършена; 

4.2.Сумата на анулираната операция; 

4.3.Номерът на документа, който е база за операцията; 

4.4.Коментар във връзка с анулираната операция. 
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Чл. 28 (1) Нередности могат да се породят по много причини, на различни 

административни нива свързани с договора за БФП. Констатираните нередности с 

финансово изражение се регистрират в счетоводната система чрез „Уведомление „ 

изготвено от служителят по нередностите. 

(2) Дейностите на служителя по осчетоводяване на нередностите са 

описани детайлно  – 10.9 Счетоводство ; Осчетоводяване на нередности 

(3) АПИ организира отчитането на нередностите при спазването 

минимум на следните аналитични нива: договор, изпълнител, източник на средствата 

за финансиране. 

(4) Служителят по нередности  отговаря за организиране на процеса по 

подаване на навременна информация за случаите на нередности, които имат 

финансово изражение, към отдел “Финансово-счетоводен”, при което: 

4.1.информацията следва да съответства на информацията, посочена 

в „Уведомлението за възникване на задължение за изпълнител” във връзка с открита 

нередност и да съдържа минимум следната информация – № на договора за 

обществена поръчка, финансирана сума в лева по източници на финансиране, дата на 

установяване на нередността  

4.2.при закриване на случай на нередност служителя по нередностите 

уведомява в срок от 3 (три) работни дни “Финансово счетоводния” отдел чрез 

„Уведомление„. Това Уведомление съдържа минимум следната информация: № на 

договора за обществена поръчка, финансирана сума в лева по източници на 

финансиране, дата на закриване на нередността; 

4.3.АПИ отговаря за организиране на процеса по подаване на 

навременна информация от страна на отдел “Финансово счетоводен” към служителя 

по нередностите за възстановените суми по случаите на установени нередности с 

финансово изражение, като предостави минимум следната информация, възстановена 

сума в лева по източници на финансиране; дата на банковия документ. Отговорният 

счетоводител в срок от 3 (три) работни дни изготвя и изпраща до  служителят по 

нередности Уведомление за осчетоводяването им 

§ 1. По смисъла на тази инструкция: 
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Договор за БФП е- Договор, сключен между ръководител на договарящ 

орган или упълномощено от него лице и бенефициент за предоставяне и разходване на 

безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект. 

 § 2. Инструкцията се приема на основание на основание чл. 21г, т. 1 от Закона за 

пътищата ( обн., ДВ,бр. 26 от 2000 г., изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 

47 и бр. 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., 

бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 43 и 69 от 2008 г.), чл. 13, 

ал. 3, т. 6 и 10от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор във 

връзка с чл. 23, ал. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) и чл. 39, ал. 1, т. 2 и 3 от 

Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Национална 

агенция “Пътна инфраструктура” и на нейната администрация в сила от 09.09.2008 г., 

приет с ПМС № 219 от 05.09.2008 г. (Обн. ДВ. бр. 79 от 9 Септември 2008 г. ., бр. 69 от 

5.08.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*)  - изм., бр. 32 от 

28.04.2009 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 

5.06.2009 г., бр. 75 от 18.09.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм., 

бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., доп., бр. 87 от 5.11.2010 г., изм., бр. 19 от 

8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., бр. 55 от 

19.07.2011 г.) 

Изпълнението на инструкцията се възлага на директора на дирекция „БФРП”. 

http://web.apis.bg/p.php?i=330669
http://web.apis.bg/p.php?i=343618
http://web.apis.bg/p.php?i=343846
http://web.apis.bg/p.php?i=349872
http://web.apis.bg/p.php?i=350654
http://web.apis.bg/p.php?i=368555
http://web.apis.bg/p.php?i=372611
http://web.apis.bg/p.php?i=378551
http://web.apis.bg/p.php?i=444227
http://web.apis.bg/p.php?i=462844
http://web.apis.bg/p.php?i=475650
http://web.apis.bg/p.php?i=486952
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Приложение 11.11.1(6.07) 

Тримесечно уведомление за нередност – 
стандартен формат 

 

 

 



 

 

Приложение: 6.07 

Уведомление от бенефициент за установени нередности    

МТИТС 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

763 

  
 

 
ТРИМЕСЕЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ от бенефициент по ОПТТИ, 

за установени/настъпили промени по вече установени случаи на нередности 

по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 

 

  

     Пореден номер на нередността:  

 

     Тримесечие: XX/XX*1 

 

     Бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г.:  

 

     Лице за контакт: 

 

     Име: Тел.: 

 

     Факс: e-mail: 

 

 

     1. Описание на дейността 

 

     1.1. Приоритетна ос и операция: 

 

     1.2. Име на проекта: 

 

     1.3. Номер на проекта: 

 

     2. Нарушена разпоредба 

 

     2.1. Нарушена разпоредба на Общността: 

 

     2.2. Нарушена национална разпоредба: 

 

     3. Дата и източник на първата информация, навеждаща на подозрение 

за нередност: 

     3.1. Дата на първата информация, навеждаща на подозрение за 

нередност: 

     3.2. Източник на първата информация, навеждаща на подозрение за 

нередност: 

     4. Начин на разкриване на подозрението за нередността 

 

     5. Вид нередност 

 

     5.1. Квалификация на нередността: 
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   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
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     (a) Подозрение за нередност         ( ) 

     (б) Подозрение за измама            ( ) 

      

     5.2. Приложени практики при извършване на нередността: 

 

 Тези практики разглеждат ли се като нови? 

 

 Да ( ) Не ( ) Не зная ( ) 

 

 Участват ли други страни 

 Да ( ) Не ( ) 

     (Отбележете съответната страна/страни) 

      

     7. Период на нередност 

 

     7.1. Дата, на която, или дати, между които е заподозряна 

нередността: 

 

     8. Власти или органи 

 

     8.1. Власти или органи, които са съставили официалния доклад за 

нередността: 

 

     8.2. Власти или органи, отговорни за последващи административни 

или съдебни действия: 

 

     9. Дата на установяване на нередността: 

 

     10. Идентификация на участващите физически и юридически лица или 

други участващи икономически оператори: 

 

     10.1. Физически лица: 

 

      - Име: 

      - Фамилия: 

      - Адрес: 

      - Пощенски код: 

      - Град: 

      - Страна: 

      - Функция: 

 

     10.2. Юридически лица: 

 

      - Име: 

      - Адрес на регистрация: 

      - Пощенски код: 

      - Страна: 
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     10.3 Други предприятия: 

 

      - Име: 

      - Адрес на регистрация: 

      - Пощенски код: 

      - Страна: 

  

   11. Общ размер и разпределение между източниците на финансиране  

   11.1. Обща стойност на операцията: 

   11.2. Финансиране от Общността: 

   11.3. Финансиране от страната членка: 

 

12. Естество и размер на установените като неправомерни разходи 

 

12.1. Естество на разходите: 

 

 Обща сума на разходите: от които: 

 

     Разходи на Общността: 

 

     Разходи на страната членка: 

 

     13. Финансови последици 

 

 Сума на извършените плащания по т. 12.2: 

 

     Дял на Общността: 

 

     Дял на страната членка: 

 

 Сума на разходите по т. 12.2, които още не са извършени: 

 

     Дял на Общността: 

 

     Дял на страната членка: 

 

   14. Общ размер на възстановената сума: 

     14.1. Дял на Общността: 

     14.2. Дял на страната членка: 

      

   15. Обща сума, подлежаща на възстановяване: 

     15.1. Дял на Общността: 

     15.2. Дял на страната членка: 

 

 

     16. Предприети действия от Бенефициента: 
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     17. Административни процедури:  

 

     18. Съдебни процедури: 

 

     19. Наложени наказания (административни и/или съдебни): 

 

     20. Допълнителни забележки: 

                                     

 

 

………………………………………… 

Дата и подпис на 

Ръководител                                                 

на Бенефициента:  

 

 

 

     

*1 Две цифри за годината и две цифри за тримесечието, напр.: 0903,     

0906, 0909, 0912.      

 



 

 767 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11.11.2 ( 6.) 

Декларация за липса на установени 
нередности по ОПТТИ 

 

 

 

 



 

 

Приложение: 6. 

Декларация 

за липса на установени нередности по оперативните програми по 

Структурните и Кохезионния фондове 
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Декларация 

за липса на установени нередности по Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 

 

 

Приоритетна ос:  

 

Бенефициент: 

 

 

Аз, долуподписаният:........................................., представител на бенефициента на 

Оперативна програма..................................................., Приоритетна 

ос.....................................определен със заповед или акт за 

упълномощаване.................................., с настоящето декларирам, че: 

За периода от дата/месец/година /въведете дата за първия ден от 

докладваното тримесечие/ до дата/месец/година / въведете дата на последния ден от 

тримесечието / няма установени нередности, които да са обект на административно 

или съдебно разследване, както и няма неправомерно платени суми при изпълнението 

на Оперативна програма ”Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., 

приоритетна ос „………….”, проект № / въведете името на приоритетна ос и номера  

и името на проекта/. 

 

 

Дата:                                              /Име с главни букви и подпис на представителя на бенефициента/ 
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                       Приложение 11.11.3 (6.02) 

                      Регистър за сигнали 
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Регистър за сигнали, постъпили в АПИ във връзка с нередности и измами по  

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”- 2014 -2020  

 

 
№ Дата на 

регистр.в 

деловодна

та с-ма 

на АПИ  

Прог

рама  

/фин

анси

ране/ 

Наименова

ние на 

проекта 

№ на 

проек

та от 

ИСУН 

Замесени 

лица 

/фл./юл./ 

№ на 

Договора  

Описание на нарушението Източник 

на сигнала 

Предприе

ти 

действия 

по 

сигнала  

Регис

тър № 

на 

Акта 

по 

чл.14 

Резултат 

от 

проверката 
 /НИН или 

липса на 

нередност 

Забеле

жка/със

тояние 

на 

сигнала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Приложение: 11.11.3 (6.02) 

РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 
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Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 
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Приложение 11.11.4(6.03) 

Регистър на нередности и измами 
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Версия 1.1

.2016

Регистър на нередности и измами

Пореден № и дата 

на вписване на 

нередността

Номер от Регистъра 

на сигнали за 

нередности и 

измами
1

Номер на 

нередността, 

съгласно поставения 

от УО национален 

идентификационен 

номер /НИН/

Номер и 

наименование на 

проекта, към който 

реферира

Име на 

нарушителя
2
, ЕГН 

или БУЛСТАТ

Класификация на 

нарушението
3

Дефиниция на случая Статус
Финансова 

информация
4

Административен 

акт
5

Предложени 

корективни мерки от 

УО

Изпълнени 

корективни мерки

Указания за попълване на регистъра:
1
 Вписва се номерът на сигнала, по който е установена нередността или измамата, от Регистъра на сигнали за нередности и измами.

2
 Записва се името на изпълнител по договор, АПИ, др.

3
 Записва се дали установеното нарушение е нередност или измама.

4
 Попълва се размерът на финансовата корекция за възстановяване (главница и лихва) във връзка с установената нередност или измама, в случай че е направена такава корекция.

5
 Вписва се номерът и датата на административния акт, издаден от Председателя на УС на АПИ.

Приложение 11.Регистър на нередности и измами

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитие

Кохезионен фонд
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Приложение 11.11.5 (6.09) 

Контролен лист за отчитане и докладване на 
нередности 

 

 

 

 

 

 



 

МТИТС 
Приложение: 6.09. 

Контролен лист: Отчитане и докладване на 

нередности от УО  /тримесечно/ 
 

 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 
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ПНУИ 

на ОПТТИ                    
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Оперативна програма „Транспорт”   

Наименование на проекта:   

 

Референтен № национален идентификационен код:   

Период на докладване:    

       

Започване на проверка:  

  

       

№ по 

ред Точки за проверка 

1ви контрол 2ти контрол Наблюдаващ  Забележки  

Служител  по нередности 

Нач.алник 

отдел „АРН и 

ПК” 

Директор на 

дирекция „АРОК”  

А. ТРИМЕСЕЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА 

НЕРЕДНОСТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА        



 

МТИТС 
Приложение: 6.09. 

Контролен лист: Отчитане и докладване на 

нередности от УО  /тримесечно/ 
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СТРУКТУРНИТЕ ПОЛИТИКИ 

1 Формат на уведомлението О О О   

1.1 Форматът на тримесечното уведомление е спазен О О     

1.2 Уведомлението е изготвено в два екземпляра О О     

1.3 

Попълнени са вярно наименованието на страната-членка, 

поредният номер на нередността, тримесечието и дата на 

изпращане   

О О 

    

1.4 Данните на лицето за контакт са посочени  
О О 

    

1.5 

Попълнени са името на Оперативната програма, 

приоритетна ос и операция 
О О 

    

1.6 Името и номера на проекта са попълнени вярно О О     

1.7 

Коректно е попълнена нарушената разпоредба от правото на 

ЕС (ако има такава) 
О О 

    

1.8 

Коректно е попълнена нарушената национална разпоредба 

(ако има такава) 
О О 
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нередности от УО  /тримесечно/ 
 

 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 
 

  
 

                   ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                      ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                      ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                      КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 

   

I 2017 

ПНУИ 

на ОПТТИ                    

2014-2020 
Версия 2 

 

 776 

1.9 

Отразена е датата на първата информация, навеждаща на 

подозрение за нередност 
О О 

    

1.10 

Отразен е източникът на първата информация, навеждаща 

на подозрение за нередност 
О О 

    

2 Видове нередности О О О   

2.1 Посочен е видът нередност О О     

2.2 

Отразени са приложените практики при извършване на 

нередността 
О О 

    

2.3 Посочено ли е дали практиките се разглеждат като нови  

О О 

    

2.4 

Посочено ли е дали участват други страни и ако „да” -

записани ли са реф.№ и датата 
О О 

    

2.5 

Отбелязан е периода на нередността (дата, на която или 

дати, между които е извършена нередността) 
О О 

    

3 Компетентни органи О О О   

3.1 

Посочени са компетентните органи, които са съставили 

официалния Доклад за нарушението  
О О 

    



 

МТИТС 
Приложение: 6.09. 

Контролен лист: Отчитане и докладване на 

нередности от УО  /тримесечно/ 
 

 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 
 

  
 

                   ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                      ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                      ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                      КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 

   

I 2017 

ПНУИ 

на ОПТТИ                    

2014-2020 
Версия 2 

 

 777 

3.2 

Посочени са органите, отговорни за предприемане на 

последващи административни или съдебни действия 
О О 

    

3.3 

Посочена е датата на установяване на първоначалните 

административни или съдебни констатации относно 

нарушението. 

О О 

    

3.4 

Попълнена е датата на изготвяне на официалния Доклад за 

нарушението. 
О О 

    

4 

Идентификация на участващите физически или 

юридически лица или други участващи обединения 
О О 

О   

4.1 

Посочени са данните на физическите лица/юридическите 

лица/др. обединения:                        -име и фамилия;                                                                                                 

-адрес и пощ.код;                                                                                           

-град, страна;                                                                                                

-функция               

О О 

    

5 Финансови аспекти О О О   

5.1 

Общата стойност на операцията (Сумата  на финансирането 

от ЕС + сумата на финансирането от страната-членка) е 

аритметически вярна. 

О О 

    



 

МТИТС 
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5.2 

Сумите на финансирането от ЕС и страната-членка са 

посочени вярно. 
О О 

    

5.3 Посочено е естеството на неправомерните разходи  
О О 

    

5.4 

Общата сума на разходите (Разходи на ЕС + Разходи на 

страната – членка) е аритметически вярна. 
О О 

    

5.5 Разходите на ЕС и страната-членка са коректно посочени. 
О О 

    

5.6 

Посочена е сумата, която би била неправомерно платена, ако 

нередността не е била разкрита. 
О О 

    

6 Финансови последици 
О О 

О   

6.1 

Посочена е сумата на неправомерните разходи, които още не 

са платени 
О О 

    

6.2 

Посочен е делът на ЕС и страната-членка от сумата на 

неправомерните разходи  
О О 

    

6.3 

Посочена е сумата на преустановено плащане, ако има 

такова 
О О 
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7 Етап на процедурата 
О О 

О   

7.1 

Описани са предприетите действия от страната-членка и 

междинните мерки 
О О 

    

7.2 Описани са административните и съдебните процедури 
О О 

    

8 Приключване на процедурите О О О   

8.1 

Описани са наложените наказания (административни и/или 

съдебни ) 
О О 

    

8.2 

Тримесечното уведомление е надлежно подписано, 

подпечатано, и е поставена дата 
О О 

    

Б. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА УСТАНОВЕНИ 

НЕРЕДНОСТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“ТРАНСПОРТ” 

О О 

О   

9.1 

Приложена е Декларация за липса на установени нередности 

по оперативните програми по Структурните и Кохезионния 

фондове 

О О 
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9.2 

Наименованието на Оперативната програма е изписано 

вярно 
О О 

    

9.3 Името на институцията е изписано правилно 
О О 

    

9.4 

Посочени  са името и длъжността на Председателя на УС и 

акта за упълномощаването му 
О О 

    

 9.5 Посочен  е вярно тримесечния период на докладване 
О О 

    

9.6 

Декларацията е надлежно подписана, подпечатана, и е 

изписано името на Председателя на УС  
О О 

    

В. Регистър на нередности/сигнали 
О О 

О   

10.1 Формата на регистъра е съответства на образеца. 
О О 

    

10.2 

Изписани са правилно наименованието на Оперативната 

програма и наименованието на институцията. 
О О 

    

10.3 

Изписани са последователно регистрираните нередности по 

съответния проект 
О О 
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10.4 

Отразена е датата на докладване (дата на първоначалното 

докладване и дата на последващо докладване<ако има>) 
О О 

    

11 Наблюдението е извършено 
О О 

О  

      

12 Проверил: служител по  нередности     

 

Снежана Радева:  

Гл.инсп. отдел „АРН и ПК” 

  Дата:       

              

13 

Проверил: началник отдел „Анализ на риска, 

Нередности и Предварителен контрол”     

 

Инж. Красимир Найденов 

Име/Длъжност/Подпис 

  Дата:        

              

       

14       Проверил: Директор на дирекция „АРОК”  :  

Дата:    /                  /                        инж. Живко Боговски  

       



 

МТИТС 
Приложение: 6.09. 

Контролен лист: Отчитане и докладване на 

нередности от УО  /тримесечно/ 
 

 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 
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15 Предадено на Председател на Управителен Съвет  на Агенция „Пътна инфраструктура”:............................... 

          

       

16 Тримесечното уведомление и Декларация за липса на нередности 
 

16.1 Тримесечното уведомление  съдържа всички реквизити и е готово за изпращане на  Управляващия орган О  

16.2 

Декларацията за липса на установени нередности  съдържа всички реквизити и е готова за изпращане на 

Управляващия орган О  

    

17 Одобрил:  Председател  на УС на АПИ  

  

                                                                                                  

Подпис:........................................................................ 

  

 

       

18 Предадено на  Управляващия орган Служител по нередности/Подпис/.................................. 

 

    

  Дата:           



 

МТИТС 
Приложение: 6.09. 

Контролен лист: Отчитане и докладване на 

нередности от УО  /тримесечно/ 
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№ по ред Точки за проверка 

1ви контрол 2ри контрол 3ти контрол  

Служител по 

нередности 

Нач.алник отдел , 

„АРН и ПК”  

Директор на дирекция 

„АРОК”  

19 

Оценка на Тримесечното уведомление и Декларацията за липса на  установени 

нередности  О О О  

19.1 Искането за допълнителна информация беше получено от Управляващия орган  О      

19.2 Искането за допълнителна информация беше получено от  ОЛАФ О      

19.3 Исканата информация получена от /вписва се необходимото/ - дирекция „ИПОПТТИ” О      

       

20 Предадено      Име/Длъжност/Подпис 

          

  Дата:           

       

 
 

 



 

МТИТС 
Приложение: 6.09. 

Контролен лист: Отчитане и докладване на 

нередности от УО  /тримесечно/ 
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                                                                        БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / УКАЗАНИЯ: 

 

 

       

Вписва се необходимото:  име и длъжност 
Въз основа на (да бъде докладвано в колона "бележки" и съдържанието на бележките /коментарите/указанията 

Вписва се необходимото: име и длъжност 
Въз основа на (да бъде докладвано в колона "бележки" и съдържанието на бележките /коментарите/указанията 

Вписва се необходимото: име и длъжност 



 

МТИТС 
Приложение: 6.09. 

Контролен лист: Отчитане и докладване на 

нередности от УО  /тримесечно/ 
 

 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 
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Въз основа на (да бъде докладвано в колона "бележки" и съдържанието на бележките /коментарите/указанията 

       

ВЪТРЕШЕН ОДИТ:  
Тази част е определена за коментари / бележки / препоръки и др.  от вътрешни одитори 

Относно Дата Име Коментари  Подпис 
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                        Приложение 11.11.6 (6.01.1) 

               Декларация за служителите в АПИ и членовете 
на ЕУП, касаеща запознаването им с понятията 
нередност и измама и реда за докладване на 

нередности по Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение:  

Декларация за служителите в АПИ и членовете на ЕУП , касаеща 

запознаването им с понятията нередност и измама и реда за докладване на 

нередности по Оперативна програма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура” 

 

Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 
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Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я  

 

Аз, долуподписаният ................................................................................................................,  

 

Служител в …………………………………………………………………………………….. 

 

Длъжност, отдел, сектор: ........................................................................................................... 

 

Член/Ръководител на Екипа за управление на проекта /ЕУП/, № BG16M10P001………... 

                                                                                                                           /проект/ 

назначен със Заповед №……………………………../ гр.Договор №………………………. 

декларирам: 

 

1. Запознат съм със следните понятия: 

- „Нередност“, съгласно определението, дадено в чл. 1 пар. 2 от  Регламент на Съвета (ЕО, 

Евратом) № 2988/95 от 18 декември 1995 г. за закрила на финансовите интереси на Европейските 

общности, означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на действие 

или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резулт нарушаването на 

общия бюджет на Общноститите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством 

намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо 

от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. Специфичните 

определения за нередност и системна нередност  относно програмите по ЕСИФ са посочени в 

Регламент № 1303/2013 г. 

- „Съмнение за измама“ е нередност, даваща основание за образуване на административно 

или съдебно производство на национално ниво, с цел да се определи съществуването на определено 

умишлено поведение, по-специално измама, така както е посочено в член 1, параграф 1, буква а) от 

Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на  основание  член К.3 от Договора за Европейския съюз, за 

защита на финансовите интереси на Европейските общности „по отношение на разходите“ всяко 

умишлено действие или бездействие, свързано с: 

а) използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или 

документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на 

ЕС или от бюджети, управлявани пряко от ЕС или от негово име; 

б) прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект; 



 

 

Приложение:  

Декларация за служителите в АПИ и членовете на ЕУП , касаеща 

запознаването им с понятията нередност и измама и реда за докладване на 

нередности по Оперативна програма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура” 

 

Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 
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в) разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати 

първоначално. 

- определението за "сигнал за нередност": това е постъпила, включително от анонимен източник, 

информация за извършена „нередност”. Тази информация като минимум следва да дава ясна 

референция за конкретния проект, финансиращата програма, административно звено и описание на 
нередността. 

Реда и начина, по който мога да докладвам сигнали за наличие на нередности и измами или 

подозрение за нередности и измами  в Агенция „Пътна инфраструктура” е:  

 Служителя по нередности в отдел „Анализ на риска ,нередности и предварителен 

контрол” в дирекция  Анализ на риска и оперативен контрол  /АРОК/ ;  

 Директор на дирекция АРОК; 

 Председателя на УС в АПИ.  

При наличие/съмнение за връзка на някое от лицата на които следва да се подават сигналите за 

„нередности/измами” и случаи на „нередност”, информацията се подава директно до един или до 

няколко от следните органи: 

Ръководителя или Зам. ръководител в Управляващия орган по  оперативна програма ”Транспорт и 

транспортна инфраструктура” /ОПТТИ/ в МТИТС; 

 Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 

Европейския съюз”  (АФКОС) в МВР; 

 Председателя на съвета АФКОС и министър на вътрешните работи; 

 Европейската служба за борба с измамите (OLAF). 

Като служител в АПИ, Ръководител на ЕУП или Член на ЕУП съм запознат/а съм, че съгласно 

одобрената процедура за подаване на сигнали за нередности и съмнения за измами, следва да 

подавам сигнали за нередности и/или подозрения за измами. 

 
Всички форми на корупция, както и конфликтът на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интерси /ЗПУКИ/ и чл.57, параграф 2 от Регламент /ЕС, Евратом/ 

№966/2012 на Съвета  попадат в обхвата на понятието  „нередност/измама”. 

 

Настоящата декларация е изготвена в три екземпляра, по един: за декларатора, за личното досие на 

служителя и един за дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” на АПИ. 

 

 

ПОДПИС НА ДЕКЛАРАТОРА:…………………….                                                         

дата:........................ 
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Приложение 11.11.7 

 

 

Незабавно уведомление за 
открита/заподозряна нередност



Незабавно уведомление за открита/заподозряна нередност Приложение 11. 
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Пореден номер на нередността: 

 

Бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г.: 

Лице за контакт: 

Име:       Тел.: 

Факс:       e-mail: 

 

1. Описание на дейността 

1.1. Приоритетна ос и операция: 

1.2. Име на проекта: 

1.3. Номер на проекта: 

1.4. Наименование на договора: 

1.5. Име на договора: 

2. Дата и източник на първата информация, навеждаща на подозрение за нередност: 

2.1. Дата на първата информация, навеждаща на подозрение за нередност: 

2.2. Източник на първата информация, навеждаща на подозрение за нередност: 

3. Вид нередност 

3.1. Квалификация на нередността: 

(a) Подозрение за нередност ( ) 

(b) Подозрение за измама ( ) 

4. В какъв етап се намира проверката за наличие на нередност: 

5. Предприети действия от Бенефициента: 

6. Допълнителни забележки: 

Ръководителя на Бенефициента: 

Дата и подпис  

 

*1 Две цифри за годината и две цифри за тримесечието, напр.: 0903,0906, 0909, 0912 
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Приложение 11.11.8 

Контролен лист - Aдминистриране на 
установена нередност или измама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 792 

Error! Not a valid link. 

Директор на дирекция АРОК  

Дата:                                                                                                Име/Подпис 

Забележки/ Коментари/ Инструкции 
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Приложение 11.11.9 

 

Контролен лист - Kласифициране на постъпил сигнал за нарушения 

 
 
 
 
 
 



Контролен лист - Kласифициране на постъпил сигнал за нарушение Приложение 11.
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Входящ номер и дата на постъпилия сигнал 

за нарушение: 

  

Източник на сигнала:   

Начин на идентифициране на сигнала:   

Номер и наименование на проекта:   

       
КАК СЕ ПОПЪЛВА КОНТРОЛЕН ЛИСТ: 

- Квадратчетата  ¨  означават задължителен преглед/контрол, който следва да бъде 

извършен.  

- Експертите, предвидени като лица за извършване на преглед/контрол, трябва да 

отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на позицията, 

която заемат. Те отразяват своите коментари, забележки и инструкции в съответните 

полета. Отбелязването в квадратчето може да става чрез ý,  þ   или по друг подходящ 

начин, с което се удостоверява положителният отговор. 

- Ако позицията, предвидена за преглед/контрол, е неотносима към конкретния случай, 

в съответното квадратче се отбелязва N/A. 

- Директора на съответните дирекции отразяват извършения от тях преглед/контрол 

върху документите и дейността чрез подписа си и отразяват своите коментари, 

забележки и инструкции в съответните полета. 

- Чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка №” се реферира към 

съответния коментар. 

- Контролният лист трябва да бъде подписан от Гл.инспектор  нередност/измами в АРН 

и ПК, Н-к отдел АРН и ПК  и от директора  на дирекция АРОК . 

       
Предварителен контрол на постъпил сигнал за нарушение 

№ ПОЗИЦИИ ЗА КОНТРОЛ Контрол на 

документите 

Бележк

а № 

Гл. 

инсп. 

АРН и 

ПК 

Н-к 

отдел 

АРН и 

ПК в 

АРОК 

1. Полученият сигнал е регистриран по съответния ред в 

деловодната система на Агенция  "Пътна 

инфраструктура" /АРОК/. 

£ £   

2. Извършена е проверка дали постъпилият сигнал 

отговаря на дефинициите за сигнал за нередност или 

£ £   
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измама. 

3. Подаденият сигнал за нарушение отговаря на 

дефинициите за сигнал за нередност или измама. 

 

£ 

£ 
 

 

£ 

£ 
 

  

  Ако ДА:       

3.

1 

Сигналът е регистриран в Регистъра на сигнали за 

нередности и измами. 

£ £   

3.

2 

Създадено е досие на сигнала за нередност или измама. £ £   

3.

3 

Подготвено е уведомление до УО в указания срок с 

приложена цялата налична документация по сигнала. 

£ £   

  Ако НЕ:       

3.

4 

Полученият сигнал за нарушение реферира към:       

3.

4.

1. 

Етичен кодекс на  АПИ; £ £   

3.

4.

2. 

СФУК; £ £   

3.

4.

3. 

Утвърдени вътрешни правила и процедури:       

  • Достъп до обществена информация; £ £   

  • Вътрешени правила за работа в АПИ; £ £   

  • Обществени поръчки; £ £   

  • Счетоводство; £ £   

  • ЗПУКИ; £ £   

  • Други  

……………………………………………………………

……….……………………………………………………

……………...………………………… 

£ £   
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3.

4.

4. 

Други -  

……………………………………………………………

…………………………………………………...…………

……………...……………………………… 

£ £   

4. На експертът, осъществил проверката на постъпилия 

сигнал и подготовката на уведомлението до УО на 

ОПТТИ, са делегирани съответните функции на 

служител/заместник-служител по нередности. 

£ £   

       
Контрол: Гл. инспектор  нередности/измами в отдел АРН и ПК в дирекция АРОК 

  Дата:                                                                      Име/ Подпис: 

    

Контрол: Н-к отдел АРН и ПК в дирикция АРОК 

  Дата:                                                                      Име/ Подпис: 

    

КОМЕНТАРИ, ЗАБЕЛЕЖКИ, ИНСТРУКЦИИ 

Гл.инспектор  нередности/измами в отдел АРН и ПК в дирекция АРОК 

Забележки/ Коментари/ Инструкции 

Н-к отдел АРН и ПК в дирекция АРОК 

Забележки/ Коментари/ Инструкции 
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 Директор на дирекция АРОК  Дата/Име и 

Подпис………………

……… 

  

Последващ контрол на сигнал за нередност или измама 

№ ПОЗИЦИИ ЗА КОНТРОЛ Гл.ин

сп. 

неред

ности 

АРН 

ПК 

Н-к 

отдел 

АРН и 

ПК в 

АРОК 

Бележк

и 

1. Председателя на УС на АПИ  е уведомен за получения 

сигнал. 

£ £   

2. Извършена е проверка от УО за установяване 

достоверността на изложените в сигнала за нередност 

или измама обстоятелства. 

£ £   

3. Получен е доклад/становище от УО във връзка с 

докладвания сигнал за нередност или измама. 

£ £   

4. Заключението на УО по сигнала е вписано в Регистъра 

на сигнали за нередности и измами. 

£ £   

5. Изготвен е доклад от служителя по нередности въз 

основа на заключението на УО, в случай че подаденият 

сигнал не представлява сигнал за нередност или 

измама. 

£ £   

6. Адм. акт за прекратяване на сигнала , в случай че 

подаденият сигнал не представлява сигнал за 

нередност или измама. 

£ £   

7. Подалият сигнала за нередност или измама е 

информиран , в случаите, когато сигналът не е 

анонимен. 

£ £   

Контрол: Гл. инспектор нередности/измами в отдел АРН и ПК  в дирекция АРОК 

  Дата:                                                                      Име/ Подпис: 

    

Контрол: Н-к отдел АРН и ПК в дирекция АРОК 

  Дата:                                                                      Име/ Подпис: 
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Директор на дирекция АРОК                              Дата/Име и Подпис 

…………………………………      
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Приложение 11.11.10 

Декларация за липса на конфликт на интереси 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  

За липса на конфликт на 

интереси по смисъл на чл.57, 

параграф 2 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966 от 2012 

 

 

Аз,долуподписаният…………………………………………………………………….……………………..                  (трите имена) 

Длъжност…………………………………………………………………………………… 

В отдел……………………………………………………………………………………… 

Дирекция…………………………………………………………………………………… 

Ръководител/Член на Екипа за управление на проект /ЕУП/, определен със Заповед №……………………или  г.Договор 

№……………………………… 

В качеството си на служител на Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/- Бенефициент на Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020, участващ в подготовката, изпълнението, управлението и контрола на проекти по програмата, 

финансирана със средства от ЕС 

Декларирам,че: 

съм запознат с разпоредбата на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който гласи следното: 

„1. финансовите участници и другите лица, участващи в изпълнението и управлението на бюджета, включително в подготвителни 

действия за това, в одита или контрола, не предприемат каквито и да са дейности, които може да поставят собствените им интереси в 

конфликт с тези на Съюза. 

При наличие на такъв риск въпросното лице се въздържа от такива дейности и отнася въпроса до оправомощения разпоредител с 

бюджетни кредити, който потвърждава в писмен вид дали съществува конфликт на интереси. Въпросното лице информира също така 

Приложение:  

ДЕКЛАРАЦИЯ  

За липса на конфликт на интереси по смисъл на чл.57, параграф 2 от 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966 от 2012 

   стр. 

800/945 

Агенция „Пътна 

инфраструктура

“ 
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своя пряк ръководител. Ако бъде установен конфликт на интереси, въпросното лице спира всички свои дейности по случая. 

Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити лично предприема по¬нататъшни подходящи действия. 

2. За целите на параграф I конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на 

финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейството, емоционалния живот, 

политическата или националната принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с този на 

получателя.Потвърждавам, че ще спазвам тези принципи и незабавно ще информирам членовете на институционалния орган, който 

отговаря за управлението и координирането на дейностите по програмата за всяка ситуация, която може да се счете за конфликт на 

интереси." 

 

С настоящето декларирам, че не се намирам в ситуация на конфликт на интереси съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012, в горепосоченото ми качество и във връзка със заеманата от мен длъжност/позиция. 

 

Доколкото ми е известно не съществуват факти или обстоятелства в миналото, понастоящем или които биха могли да възникнат в 

обозримо бъдеще, които могат да поставят под съмнение 

моята независимост и които да ме поставят в ситуация на конфликт на интереси.  

 

Удостоверявам, че ако узная за такива обстоятелства незабавно ще съобщя на компетентните лица и че ако бъде установен конфликт на 

интереси, ще се оттегля от заеманата от мен длъжност/позиция. 

 

Удостоверявам, че ще спазвам поверителността на всички данни или документи, които са ми били поверени, които съм открил или 

изготвил в хода на изпълнение на поверените ми задължения. 

 

 

 

Дата:                                                                                                                              Подпис: 
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Приложение 11.11.11 

Контролен лист за тримесечно  отчитане и докладване на нередности 
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Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”   

Наименование на проекта:   

 

Референтен № национален идентификационен код:   

Период на докладване:    

       

Започване на проверка:  

  

       

№ по 

ред Точки за проверка 

1ви контрол 2ти контрол Наблюдаващ  Забележки  

Служител  по нередности 

Нач.алник 
отдел „АРН и 

ПК” 

Директор на 

дирекция „АРОК”  

А. 

ТРИМЕСЕЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА 

НЕРЕДНОСТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

СТРУКТУРНИТЕ ПОЛИТИКИ        

1 Формат на уведомлението О О О   

1.1 Форматът на тримесечното уведомление е спазен О О     

1.2 Уведомлението е изготвено в два екземпляра О О     

1.3 

Попълнени са вярно наименованието на страната-членка, 

поредният номер на нередността, тримесечието и дата на 

изпращане   

О О 

    

1.4 Данните на лицето за контакт са посочени  
О О 

    

1.5 

Попълнени са името на Оперативната програма, 

приоритетна ос и операция 
О О 

    

1.6 Името и номера на проекта са попълнени вярно О О     
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1.7 

Коректно е попълнена нарушената разпоредба от правото на 

ЕС (ако има такава) 
О О 

    

1.8 

Коректно е попълнена нарушената национална разпоредба 

(ако има такава) 
О О 

    

1.9 

Отразена е датата на първата информация, навеждаща на 

подозрение за нередност 
О О 

    

1.10 

Отразен е източникът на първата информация, навеждаща 

на подозрение за нередност 
О О 

    

2 Видове нередности О О О   

2.1 Посочен е видът нередност О О     

2.2 

Отразени са приложените практики при извършване на 

нередността 
О О 

    

2.3 Посочено ли е дали практиките се разглеждат като нови  

О О 

    

2.4 

Посочено ли е дали участват други страни и ако „да” -

записани ли са реф.№ и датата 
О О 

    

2.5 

Отбелязан е периода на нередността (дата, на която или 

дати, между които е извършена нередността) 
О О 

    

3 Компетентни органи О О О   

3.1 

Посочени са компетентните органи, които са съставили 

официалния Доклад за нарушението  
О О 

    

3.2 

Посочени са органите, отговорни за предприемане на 

последващи административни или съдебни действия 
О О 

    

3.3 

Посочена е датата на установяване на първоначалните 

административни или съдебни констатации относно 

нарушението. 

О О 

    

3.4 

Попълнена е датата на изготвяне на официалния Доклад за 

нарушението. 
О О 
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4 

Идентификация на участващите физически или 

юридически лица или други участващи обединения 

 

О 

 

О О   

4.1 

Посочени са данните на физическите лица/юридическите 

лица/др. обединения:                        -име и фамилия;                                                                                                 

-адрес и пощ.код;                                                                                           

-град, страна;                                                                                                

-функция               

О О 

    

5 Финансови аспекти О О О   

5.1 

Общата стойност на операцията (Сумата  на финансирането 

от ЕС + сумата на финансирането от страната-членка) е 

аритметически вярна. 

О О 

    

5.2 

Сумите на финансирането от ЕС и страната-членка са 

посочени вярно. 
О О 

    

5.3 Посочено е естеството на неправомерните разходи  
О О 

    

5.4 

Общата сума на разходите (Разходи на ЕС + Разходи на 

страната – членка) е аритметически вярна. 
О О 

    

5.5 Разходите на ЕС и страната-членка са коректно посочени. 
О О 

    

5.6 

Посочена е сумата, която би била неправомерно платена, ако 

нередността не е била разкрита. 
О О 

    

6 Финансови последици 
О О 

О   

6.1 

Посочена е сумата на неправомерните разходи, които още не 

са платени 
О О 

    

6.2 

Посочен е делът на ЕС и страната-членка от сумата на 

неправомерните разходи  
О О 

    

6.3 

Посочена е сумата на преустановено плащане, ако има 

такова 
О О 
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7 Етап на процедурата 
О О 

О   

7.1 

Описани са предприетите действия от страната-членка и 

междинните мерки 
О О 

    

7.2 Описани са административните и съдебните процедури 
О О 

    

8 Приключване на процедурите О О О   

8.1 

Описани са наложените наказания (административни и/или 

съдебни ) 
О О 

    

8.2 

Тримесечното уведомление е надлежно подписано, 

подпечатано, и е поставена дата 
О О 

    

Б. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА УСТАНОВЕНИ 

НЕРЕДНОСТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“ТРАНСПОРТ” 

О О 

О   

9.1 

Приложена е Декларация за липса на установени нередности 

по оперативните програми по Структурните и Кохезионния 

фондове 

О О 

    

9.2 

Наименованието на Оперативната програма е изписано 

вярно 
О О 

    

9.3 Името на институцията е изписано правилно 
О О 

    

9.4 

Посочени  са името и длъжността на Председателя на УС и 

акта за упълномощаването му 
О О 

    

 9.5 Посочен  е вярно тримесечния период на докладване 
О О 

    

9.6 

Декларацията е надлежно подписана, подпечатана, и е 

изписано името на Председателя на УС  
О О 

    

В. Регистър на нередности/сигнали 
О О 

О   
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10.1 Формата на регистъра е съответства на образеца. 
О О 

    

10.2 

Изписани са правилно наименованието на Оперативната 

програма и наименованието на институцията. 
О О 

    

10.3 

Изписани са последователно регистрираните нередности по 

съответния проект 
О О 

    

10.4 

Отразена е датата на докладване (дата на първоначалното 

докладване и дата на последващо докладване<ако има>) 
О О 

    

11 Наблюдението е извършено 
О О 

О  

      

12 Проверил: служител по  нередности     

 

 

Име/Длъжност/Подпис 

  Дата:       

              

13 

Проверил: началник отдел „Анализ на риска, 

Нередности и Предварителен контрол”     

 

 

Име/Длъжност/Подпис 

  Дата:        

              

       

14       Проверил: Директор на дирекция „АРОК”  :  

Дата:    /                  /                         

       

15 Предадено на Председател на Управителен Съвет  на Агенция „Пътна инфраструктура”:............................... 

          

       

16 Тримесечното уведомление и Декларация за липса на нередности 
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16.1 Тримесечното уведомление  съдържа всички реквизити и е готово за изпращане на  Управляващия орган О  

16.2 

Декларацията за липса на установени нередности  съдържа всички реквизити и е готова за изпращане на 

Управляващия орган О  

    

17 Одобрил:  Председател  на УС на АПИ  

  

                                                                                                  

Подпис:........................................................................ 

  

 

       

18 Предадено на  Управляващия орган Служител по нередности/Подпис/.................................. 

 

    

  Дата:           

       

№ по ред Точки за проверка 

1ви контрол 2ри контрол 3ти контрол  

Служител по 

нередности 

Нач.алник отдел , 

„АРН и ПК”  

Директор на дирекция 

„АРОК”  

19 

Оценка на Тримесечното уведомление и Декларацията за липса на  установени 

нередности  О О О  

19.1 Искането за допълнителна информация беше получено от Управляващия орган  О      

19.2 Искането за допълнителна информация беше получено от  ОЛАФ О      

19.3 Исканата информация получена от /вписва се необходимото/ -  О      

       

20 Предадено      Име/Длъжност/Подпис 

          

  Дата:           
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БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / УКАЗАНИЯ: 

       

Вписва се необходимото:  име и длъжност 
Въз основа на (да бъде докладвано в колона "бележки" и съдържанието на бележките /коментарите/указанията 

Вписва се необходимото: име и длъжност 
Въз основа на (да бъде докладвано в колона "бележки" и съдържанието на бележките /коментарите/указанията 

Вписва се необходимото: име и длъжност 
Въз основа на (да бъде докладвано в колона "бележки" и съдържанието на бележките /коментарите/указанията 

       

ВЪТРЕШЕН ОДИТ:  
Тази част е определена за коментари / бележки / препоръки и др.  от вътрешни одитори 

Относно Дата Име Коментари  Подпис 
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Приложение 13.4.1 (7.01.) 

ФОРМАТ НА ПЕРИОДИЧЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ  
 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение: 7.01. 

ПЕРИОДИЧЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ  

МТИТС 
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ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ 
  

 

1. ОПИСАНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТА 

 

1. 1. Кратка предистория на проекта  

(отбелязват се най-важните събития от развитието на проекта преди 

отчетния период, като обема не трябва да бъде повече от половин страница) 

 

1. 2. Напредък на проекта през отчетния период, включително % на физическо 

изпълнение 

(подробно се описва развитието на проекта през отчетния период и се посочва 

процентът на физическото изпълнение по сключените договори)  
 

1. 3. Информация за административния капацитет на Бенефициента. 

 

1. 4. Кратко описание на предприетите стъпки по мерките за осведомяване и 

публичност, съгласно условията на договора.  

 

 

2. ИЗМЕРИМИ ИНДИКАТОРИ  

 

Специфични за проекта индикатори 
 

 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност* 

Предходна 

стойност 

Настояща 

стойност 

Изменение 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 

      

 Съгласно одобрения проект 

(бенефициентът следва да дефинира 10-15 измерими индикатори по проекта, които в 

максимална степен да отразяват цялостното изпълнение на проекта) 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 

3.1 Описание на идентифицираните проблеми по проекта и предприетите корективни 

действия 



 

 

Приложение: 7.01. 

ПЕРИОДИЧЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ   

МТИТС 

 
 

   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

(рискове при Бенефициента, изпълнението на договорите по проекта и т. н.) 
 

Идентифици

рани 

рискови 

дейности по 

проекта 

Планирана 

времева 

рамка за 

изпълнение 

на 

дейността 

Описание на 

риска/рисковете по 

дейността 

Оценка на риска Мерки за смекчаване на риска Изпълнение на мерките за 

смекчаване на риска 

Вероятност Въздействие   

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) 

       

  

 Име/длъжност Дата Подпис 

Изготвил доклада    

Одобрил доклада    
 



 

 814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13.4.2 (7.02.2) 

Формат на Контролен лист на встъпителен 
годишен Доклад за напредъка по проект 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение: 7.02.2 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ –  ВСТЪПИТЕЛЕН/ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО 

ПРОЕКТ (в случай, че УО е бенефициент по проект) 
 

МТИТС 

 
   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 
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Как да използваме Контролния лист:         

 Кутийките  отбелязват задължителните места за проверка.  

 Лицата, извършващи проверката, следва да проверят всеки критерий поотделно, като 

маркират съответствието с  или  в колоната, отговаряща на тяхната длъжност при 

изпълнение на критерия или с НЕ – при неговото неизпълнение.  

 Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, в колоната 

“Забележки“ може да се отбележи с “N/A”, че съответният критерий е неприложим.  

 Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на контролния лист, 

като трябва да се отбележат с номер в колоната “Забележки”. 

 Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които 

следва да се изискат от бенефициента.  

 Контролните листи за проверка трябва да бъдат подписани от проверяващите лица. 
 

 

Име на проекта 

 

 

Регистрационен номер на проекта  

 

Приоритетна ос – номер и име № 5 – Техническа помощ 

Период на отчитане От…………..                       До………….. 

Дата на сключване на договора  за 

безвъзмездна помощ 

 

 

Дипломиран експерт счетоводител 

Име :      

Телефон: 

Email: 

Ръководител на проекта 

Име :      

Телефон: 

Email: 

Експерт, отговорен за изпълнението на проекта 

Име :      

Телефон: 

Email: 
 

 

 

 

Подготовка и първи контрол: Експерт, отговорен за изпълнението на проекта 
 

Подготовката започната на:   Дата : __ / __ / ___ в __ : __   часа  
 

 



 

 

Приложение: 7.02.2 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ –  ВСТЪПИТЕЛЕН/ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО 

ПРОЕКТ (в случай, че УО е бенефициент по проект) 
 

МТИТС 

 
   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 
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 Елементи за проверка 

 

Подготовка и 

1-ви Контрол 

Експерт, 

отговорен за 

изпълнението 

на проекта 

2-ви Контрол 

Ръководител 

на проекта 

3-ти Контрол 

Дипломиран 

експерт 

счетоводител 

 

  

   

Забеле

жка 

номер 

 

  1 
Докладът е изготвен в определения срок, като 

е ползван стандартният формуляр  
   

 

2 
Докладът е подписан надлежно от отговорните 

лица 
   

 

3 Данните за бенефициента и проекта са точни     

4 Бюджетът е представен коректно     

5 Описание на напредъка по проекта     

 

 Най-важни събития от развитието на 

проекта преди отчетния период са 

отразени 
   

 

 
 Напредъкът на проекта през отчетния 

период е представен 
   

 

 

 Предстоящите дейности по проекта и 

сроковете им за изпълнение са изброени и 

описани 
   

 

 

 Всички изменения на сключения договор, 

както и на първоначално одобреното 

проектно предложение, включително и 

причините за тях са отразени 

   

 

 

 Развитието на тръжните процедури е 

проследено, съгласно стандартната за 

доклада форма  
   

 

 

 Договорите, сключени по проекта са 

изброени и описани, съгласно 

стандартната за доклада форма 
   

 

 

 Всички посочени рискове: 

o са надлежно описани  

o обхващат индентифицираните 

рискове по проекта 

o оценени реалистично 

o описани са мерки за смекчаването 

им 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  Информацията за административния     



 

 

Приложение: 7.02.2 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ –  ВСТЪПИТЕЛЕН/ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО 

ПРОЕКТ (в случай, че УО е бенефициент по проект) 
 

МТИТС 

 
   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 
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 Елементи за проверка 

 

Подготовка и 

1-ви Контрол 

Експерт, 

отговорен за 

изпълнението 

на проекта 

2-ви Контрол 

Ръководител 

на проекта 

3-ти Контрол 

Дипломиран 

експерт 

счетоводител 

 

капацитет на Бенефициента е изчерпателна 

 

 Предприетите стъпки по мерките за 

осведомяване и публичност са извършени 

съгласно договора и отговарят на 

изискванията на ЕС 

   

 

 
 Информацията за изпълнението на 

хоризонталните принципи е изчерпателна 
   

 

6 

Попълнено е финансовото изпълнение 

(данните имат информативен характер и целят 

съпоставяне на финансовото с физическото 

изпълнение) 

   

 

7 Индикатори по проекта     

 

 Стойностите на специфичните за проекта 

индикатори са попълнени 

 Представените стойности на специфичните 

индикатори отговарят на декларирания 

напредък 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Стойностите на индикаторите, отчитащи 

приноса на проекта към изпълнението на 

целите на приоритетната ос са представени 

в определения формат 

 Представените стойности на индикаторите 

отговарят на декларирания напредък 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

8 
Технически, финансови и правни проблеми 

при изпълнението на проекта 
   

 

 

 Идентифицираните проблеми по проекта и 

предприетите корективни действия са 

описани 
   

 

 

 Извършените проверки на място от УО 

(и/или от упълномощено от УО външно 

лице) са надлежно описани и: 

o препоръките на УО (и/или 

външното лице) са изброени 

o планът за изпълнение на 

направените препоръки е 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

Приложение: 7.02.2 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ –  ВСТЪПИТЕЛЕН/ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО 

ПРОЕКТ (в случай, че УО е бенефициент по проект) 
 

МТИТС 

 
   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

818 

 Елементи за проверка 

 

Подготовка и 

1-ви Контрол 

Експерт, 

отговорен за 

изпълнението 

на проекта 

2-ви Контрол 

Ръководител 

на проекта 

3-ти Контрол 

Дипломиран 

експерт 

счетоводител 

 

представен 

o отчетът на изпълнението на плана е 

изложен 

 

  

 

 Извършените проверки на място от други 

институции са надлежно описани и: 

o препоръките са изброени 

o планът за изпълнение на 

направените препоръки е 

представен 

o отчетът на изпълнението на плана е 

изложен 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

9 
Извършените одити по проекта и отправените 

препоръки са надлежно описани 
   

 

10 Времево изпълнение на проекта     

 

 Крайната дата на изпълнение на проекта 

според първоначалното проектно 

предложение е коректна 
   

 

 

 В случай, че има одобрена промяна на 

графика на изпълнение, новата крайна дата 

на изпълнение на проекта е коректна 
   

 

 
 Датата на очакваното приключване на 

проекта е посочена и реалистична 
   

 

 

 Основните проектни дейности са изброени 

и описани, съгласно стандартната за 

доклада форма 

   

 

 

 

11 

Приключване на подготовката и първия контрол на:  
 

 

Дата:                                       Час :      :       .    

 

 
 

Име / Длъжност / Подпис  



 

 

Приложение: 7.02.2 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ –  ВСТЪПИТЕЛЕН/ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО 

ПРОЕКТ (в случай, че УО е бенефициент по проект) 
 

МТИТС 

 
   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 
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Втори контрол/одобрение: Ръководител на проекта 

 
 

 Документите са получени на:  Дата : __ / __ / ___      

 Проверката започната на  :   Дата : __ / __ / ___      

 

12 

Извършва проверката според написаното в 

колона „Втори контрол” 
 

    

 

13 

Предаване за преглед/одобрение:  
 
Дата:                                   .       

                

 

 

 

Трети контрол/проверка: Дипломиран експерт счетоводител 

 
 Документите са получени на:  Дата : __ / __ / ___      

 

14 

Проверка:  
 

 
Дата:                                    .       

                

 

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ПОЯСНЕНИЯ : 

 

 

КОМЕНТАРИ 

 

 

ПОДПИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име / Длъжност / Подпис 

 

Име / Подпис 

 

  

 



 

 

Приложение: 7.02.2 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ –  ВСТЪПИТЕЛЕН/ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО 

ПРОЕКТ (в случай, че УО е бенефициент по проект) 
 

МТИТС 

 
   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

820 

 

 

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Тук се правят коментари / забележки / препоръки / и др. от вътрешните одитори  
Реф. номер Дата Име Коментари Подпис 

     

 



 

 821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13.4.3 (7.04.) 

Формат за окончателен доклад по проект 
 

 

 



 

 

 

 

Приложение: 7.04. 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ  

МТИТС 

 
   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

822 

 

1. ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА И ПРОЕКТА 
 

Име на бенефициента  

 

Адрес на бенефициента  

 

 

Ръководител на проекта от страна на 

Бенефициента 

 

Длъжност  

Адрес  

Тел.  

Факс  

E-mail  

 

Име на проекта 

 

 

Регистрационен номер на проекта  

 

Приоритетна ос – номер и име  

Дата на сключване на договора  за 

безвъзмездна помощ 

 

Срок на проекта От…………..                       До………….. 

 

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА 

 

Източници на финансиране Стойност в лева Дял от общата 

стойност (в %) 

Обща стойност на проекта 

-  100 % 

 

Допустими разходи 



 

 

 

 

Приложение: 7.04. 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ  

МТИТС 

 
   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 
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КФ/ЕФРР   

Национално съ-финансиране към 

отпусната безвъзмездна помощ 
  

Други (заеми от финансови институции, 

собствени средства на бенефициента и 

др.) 

  

Общо допустими разходи   

 

Недопустими разходи 

Източник 1   

Източник 2…   

Общо недопустими разходи   

 

 

 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА  

 

2.1. Описание на изпълнените дейности по проекта  

(Подробно се описва цялостното развитие на проекта, като се акцентира на 

изпълнените дейности по него) 

 

2.2. Изменения на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ по проекта 

(всички изменения на сключения договор за безвъзмездна помощ, както и 

настъпилите изменения на първоначално одобреното проектно предложение. 

Подробно се описват причините за измененията и датата на тяхното 

подписване) 



 

 

 

 

Приложение: 7.04. 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ  

МТИТС 

 
   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
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ПНУИ 
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ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 
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2.3. Тръжни процедури по проекта 

(описват се проведените процедури по проекта в таблицата по-долу) 

 

Наименование на 

процедурата 

Вид на 

процеду

рата 

Предварит

елно 

обявление 

Етап на подготовка на 

тръжната процедура 

Дата на 

решението на 

Възложителя 

за откриване 

на процедура 

за възлагане 

на обществена 

поръчка 

Дата на 

обявлението 

за 

обществена 

поръчка 

Срок за 

подаване на 

офертите 

Дата на 

решението на 

Възложителя 

за класиране 

на 

участниците и 

за избор на 

изпълнител 

Дата на 

сключване 

на 

договора 

         

         

 

 



 

 

 

 

Приложение: 7.04. 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ  

МТИТС 

 
   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
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2.4. Сключени договори по проекта 

(описват се сключените договори по проекта в таблицата по-долу) 

 

 

Номер на 

договора 

Наименование Изпълнител Стойност Дата на 

подписване 

Начало  Край  Кратко описание на дейностите* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        
 * Посочват се и измененията по договора, ако има такива 

 



 

 

 

 

Приложение: 7.04. 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ  

МТИТС 

 
   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
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2.5. Информация за създадената организация от Бенефициента при 

управлението на проекта. 

 

2.6. Кратко описание на изпълнените мерки за осведомяване и публичност по 

проекта  

 

2.7. Кратко описание, ако е приложимо, на изпълнението/спазването на 

хоризонталните принципи, съгласно информацията в одобрения формуляр за 

кандидатстване:  

 Партньорство и многостепенно управление; 

 Устойчиво развитие: опазване на околната среда и безопасност; 

 Насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на 

дискриминация;  

 Достъпност;  

 Преодоляване на демографските промени;  

 Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях. 

 
 

3. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

3.1. Финансово изпълнение на проекта 

 

Видове разходи Финансов 

план 

 

Изплатени 

от 

Бенефициен

та средства 

Верифици

рани от 

УО 

разходи 

Оставащи за 

верификаци

я от УО 

разходи 

Степен на 

финансово 

изпълнение 

Степен на 

финансово 

изпълнение 

от 

предходния 

отчетен 

период  

(1) (2) 

 

(3)  (4)  (5) = (3)-(4) (6) = (3)/(2) (7)  

Планиране       

Отчуждаване на земи       
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Подготовка на обекта       

Строителни категории       

Оборудване       

Техническа помощ       

Публичност       

…       

Общо:       

(В таблицата са представени примерни категории разходи, които следва да се 

адаптират за всеки конкретен проект. Включват се само допустимите разходи по 

проекта.)  

 

 

3.2. Финансово изпълнение по източници на финансиране 

 

 

Източници 

на 

финансиране 

Първоначален 

финансов план* 

Реално изплатени от 

Бенефициента 

средства 

Реално 

изпълнение 

спрямо 

първоначалния 

финансов план 
Стойност Дял от 

общата 

стойност 

(в %) 

Стойност Дял от 

общата 

стойност 

(в %) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4/2)*(100) 

 

Обща стойност на проекта 

-  100 %  100 %  

 

Допустими разходи 

КФ/ЕФРР      

Национално 

съ-
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финансиране  

Други (заеми 

от финансови 

институции, 

собствени 

средства на 

бенефициента 

и др.) 

     

Общо 

допустими 

разходи 

     

 

Недопустими разходи 

Източник 1      

Източник 2…      

Общо 

недопустими 

разходи 

     

* Съгласно представения и одобрен във формата за кандидатстване финансов план 

 

 

4. ИНДИКАТОРИ ПО ПРОЕКТА 

 

Специфични за проекта индикатори 
 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност* 

Постигната 

стойност 

Процентно 

изпълнение  

(в %) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4/3)*(100) 

     
* Съгласно одобрения проект 

(бенефициентът следва да дефинира 10-15 измерими индикатори по проекта, които в 

максимална степен да отразяват цялостното изпълнение на проекта) 
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Индикатори, отчитащи приноса на проекта към изпълнението на целите на 

приоритетна ос 

 

Вид Индикатор  
Мерна 

единица 

Целева 

стойност* 

Постигната 

стойност 

Процентно 

изпълнение  

(в %) 

 (1) (2) (3) (4) (5)=(4/3)*(100) 

Въздействие      

Резултат      

Постижение      

* Попълва се с индикатори от съответната приоритетна ос по която се изпълнява проекта 
 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 

 

5.1. Описание на идентифицираните проблеми по проекта и предприетите корективни 

действия 
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5.2. Извършени проверки на място от УО 

 

Препоръки План за изпълнение на направените препоръки Отчет на изпълнението на предприетите 

стъпки 

 

 Стъпки за изпълнение на 

направените препоръки 

Срок за изпълнение 

на отделните стъпки 

Отговорно/и лице/а  

     

 

5.3 Проверки на място от други институции 

 

Препоръки План за изпълнение на направените препоръки Отчет на изпълнението на предприетите 

стъпки 

 Стъпки за изпълнение на Срок за изпълнение Отговорно/и лице/а  
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направените препоръки на отделните стъпки 
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5.4 Извършени одити и препоръки от тях 

(надлежно се описват одите по проекта, направените препоръки, предприетите 

дейности и тяхното изпълнение) 

 

6. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 

 

6.1. Постигнати резултати по проекта 

 

6.2. Степен на изпълнение на целите на проекта 

 

6.3. Степен на изпълнение на прогнозите в анализите приложени към одобрения 

Формуляр за кандидатстване по ОПТТИ 

 

6.4. План за управление и използване на резултатите от проекта 

 

 

7. ВРЕМЕВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

No Дейност Дата (дд.мм.гггг) 

7.1.  Крайна дата на изпълнение на проекта според 

първоначално одобрено проектно 

предложение/договора за безвъзмездна помощ 

 

7.2.  Крайна дата на изпълнение на проекта, съгласно приети 

изменения на договора за безвъзмездна помощ  
 

7.3.  Фактическо приключване на проекта  

 

 

7.4. Изпълнение на основните дейности 

 

Основни 

дейности по 

критичния път от 

календарния 

график 

 

Начална дата 

на дейността 

по 

първоначалния 

график 

 

Крайна дата 

на дейността 

по 

първоначалн

ия график 

 

 

Фактическа 

начална дата 

на дейността  

 

Фактическа 

крайна дата на 

дейността  

 

Регистрира

но 

закъснение 

при 

завършване 

на 

дейността 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(5)-(3) 

      

 

 

 

 

 Име/длъжност Дата Подпис 

Изготвил доклада    

Одобрил доклада    



 

 834 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13.4.4 (7.05) 

Формат на Годишен план за 
проверки на място 
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 Име Длъжност Подпис Дата 

Изготвен от   
Експерт от отдел „Изпълнение и 

координация”   
 

Съгласуван от  
Н-к отдел „Изпълнение и координация” 

 
 

Одобрен от  
Зам.-Ръководител на УО на ОПТ 

 
 

 

 

Данни за проекта 

 

 

Планирани проверки 

№ 

Референтен 

номер 

 

Име 

 

Бенефициент 

 

Ниво на 

риска  
(в резултат на 

извършената 

оценка на риска) 

Брой 

проверки  

Планирана дата 

 

Коментари 

(цел на проверката, специфични 

нужди, др.) 

 

     1   

2   

     1   

2   

     1   

2   

     1   

2   

     1   

2   



МТИТС 

Приложение: 7.05. 

ГОДИШЕН ПЛАН 

за извършване на проверки на място от УО на ОПТТИ за ……. година 

  

I 2017 

ПНУИ 

на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

 

 836 

 



 

 837 
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ФОРМАТ НА ДОКЛАД ЗА ДЪЛГОТРАЙНОСТ(ЗА 

ПРИКЛЮЧИЛ ПРОЕКТ) 
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ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА И ПРОЕКТА 
 

Име на бенефициента  

 

Адрес  

 

 

Лице за контакти  

Длъжност  

Адрес  

Тел.  

Факс  

E-mail  

 

Име на проекта 

 

 

Регистрационен номер на проекта  

 

Приоритетна ос – номер и име  

Период на отчитане От…………..                       До………….. 

Дата на сключване на договора  за 

безвъзмездна помощ 

 

 

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА 

 

Източници на финансиране Стойност в лева Дял от общата 

стойност (в %) 

Обща стойност на проекта (общо верифицирани разходи) 

-  100 % 

 

Допустими разходи (верифицирани разходи) 

КФ/ЕФРР   

Национално съ-финансиране    

Други (заеми от финансови институции, 

собствени средства на бенефициента и 
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др.) 

Общо допустими разходи   

 

Недопустими разходи 

Източник 1   

Източник 2…   

Общо недопустими разходи   

 

 

2. ОПИСАНИЕ НА ОБХВАТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТА 

 

2. 1. Кратко описание на обхвата на проекта  

(отбелязва се накратко какво обхваща проекта, като обемът не трябва да 

бъде повече от половин страница) 

 

2. 2. Кратко описание на постигнатите резултати от проекта  

(описват се резултатите при приключването на проекта, в т.ч се посочва 

постигането на целевите стойности на специфичните за проекта индикатори 

и индикаторите, отчитащи приноса на проекта към изпълнението на целите 

на приоритетната ос. Ако има разминаване между целевите и постигнатите в 

края на проекта резултати, се обясняват причините за това)  

 

3. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

(Кратко описание на мерките за поддържане на резултатите по проекта. При 

инфраструктурни проекти се дава информация за вложените за текущата  

поддръжка средства) 

 
 

4. ОПИСАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ, 

АКО ИМА ТАКИВА ИЛИ ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ СА БЕЗ 

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ/ОСТАВАТ НЕПРОМЕНЕНИ 

 

(Описват се измененията на постигнатите резултати, ако има такива или се 

потвърждава, че: резултатите са без съществени изменения или остават 

непроменени.)  
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Бенефициентът трябва да уведоми писмено Управляващия орган, ако по някаква 

причина, през периода на годишния доклад резултатите по проекта са претърпели  

значителна промяна. В този случай информацията за такава промяна следва да се 

изпрати на УО веднага след настъпването й. Настъпилите изменения се описват и в 

т.4. Ако няма такива, бенефициентът потвърждава, че резултатите са без 

съществени изменения или остават непроменени). 

 
 

5. ОПИСАНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА АКТИВИТЕ, ПРИДОБИТИ ПО 

ПРОЕКТА  

 

Описва се собствеността на активите, придобити по проекта, дава се 

информация за промяна в собствеността, ако е настъпила такава, или се 

потвърждава, че собствеността на активите не е изменена 

При настъпила промяна в собствеността, информацията за това се изпраща 

на УО писмено, веднага след настъпването й. 
 

 

 

6. СПРАВКА ЗА ТРАФИКА (ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ) 

справката за трафика се представя към 30 ноември и е за едногодишен период  
 

 

7. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА 

Описват се проведените проверки на място за едногодишен период с констатациите 

на бенефициента за налични или не отклонения във физическото, финансовото – 

начислени амортизации, ремонти и т.н - и административното състояние на 

инвестицията.  

При констатирани отклонения във физическото състояние на инвестицията се 

описват предприетите от бенефициента корективни мерки. 

 

 

Приложение: Декларация от ръководител на Бенефициент до ръководител на УО 

Декларацията е със  свободен текст. С нея се удостоверява пред ръководителя на УО, 

че резултатите от проекта/функцията и предназначението на дълготрайните 

материални активи са запазени за периода на докладване и че обствеността на 

активите, придобити по проекта, не е изменена за периода на докладване. 
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(ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ПРОЕКТ) 
 

МТИТС 

 
   Инвестираме във Вашето бъдеще 

  
 

               ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
                 ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
                 КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
 

 

I 2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

841 

 Име/длъжност Дата Подпис 

Изготвил доклада    

Одобрил доклада    



 

 842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13.4.5.1 

Контролен лист за проверка на Доклад за 
напредъка по проект 
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Как да използваме Контролния лист:         

 Кутийките  отбелязват задължителните места за проверка.  

 Лицата, извършващи проверката, следва да проверят всеки критерий поотделно, като маркират 

съответствието с  в колоната, отговаряща на тяхната длъжност.  

 Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, в колоната “Забележки“ 

може да се отбележи с “N/A”, че съответният критерий е неприложим.  

 Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на контролния лист, като трябва 

да се отбележат с номер в колоната “Забележки”. 

 Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да 

се изискат от бенефициента.  

 Контролните листи за проверка трябва да бъдат подписани от проверяващите лица. 
 

Име на проекта  

Приоритетна ос-номер и име  

Регистрационен номер на проекта  

Период на отчитане От …….        До……… 

Дата на сключване на договора  за 

безвъзмездна помощ 

 

 
Етап  1        Подготовка на доклада и първи контрол от: Ръководител на проект  

Подготовката е започнала на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __  ч. 
 
 

Кон-
трол  

 Точки за проверка 

 
Подготовка и 1-ви 

контрол 
2-ри контрол 3-ти контрол 

 
Забележка: 

(№) 
  ръководител 

на проект  

Н-к отдел 

„Подготовка на 

проекти по 

ОПТ”/” 
Координация и 

изпълнение на 

проекти по 

ОПТ” 

инспектор 

отдел 

„Мониторинг” 

 

1. Основен формат     

1.1 
Форматът на Доклада за напредък е в 

съответствие с приложимия стандартен формат  
   

 

1.2 
Данните за  Бенефициента и проекта са 

попълнени коректно 
   

 

1.3 
Бюджетът на проекта е представен коректно    

 

2. Описание на напредъка по проекта     

2.1 

 Най-важните събития от развитието на 

проекта преди отчетния период са 

отразени коректно 

    

2.2 
 Напредъкът на проекта през отчетния 

период е представен коректно 
    

2.3 

 Предстоящите дейности по проекта и 

сроковете им за изпълнение са изброени 

и описани подробно 
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Кон-
трол  

 Точки за проверка 

 
Подготовка и 1-ви 

контрол 
2-ри контрол 3-ти контрол 

 
Забележка: 

(№) 

2.4 

 Всички изменения на сключения 

договор, както и на първоначално 

одобреното проектно предложение, 

включително и причините за тях, са 

отразени коректно 

    

2.5 

 Развитието на тръжните процедури е 

проследено съгласно стандартната за 

доклада форма  

    

2.6 

 Договорите, сключени по проекта, са 

изброени и описани коректно съгласно 

стандартната за доклада форма 

    

2.7 

 Всички посочени рискове: 

o са надлежно описани  

o обхващат индентифицираните 

рискове по проекта 

o оценени са реалистично 

o описани са мерки за 

смекчаването им 

    

2.8 

 Информацията за административния 

капацитет на  Бенефициента е 

изчерпателна и коректна 

    

2.9 

 Предприетите стъпки по мерките за 

осведомяване и публичност са 

извършени съгласно договора и 

отговарят на изискванията на ЕС 

    

3. 

Попълнено е финансовото изпълнение 

(данните имат информативен характер и 

целят съпоставяне на финансовото с 

физическото изпълнение)  

   
 

4. 
Стойности на специфичните за проекта 

индикатори 
    

   дефинираните индикатори са измерими     

 
 изменението на индикаторите са 

отчетени коректно 
    

 
 стойностите на индикаторите отговарят 

на декларирания напредък 
    

5. 
Технически, финансови и правни проблеми 

при изпълнението на проекта 
    

5.1 

 Идентифицираните проблеми по 

проекта и предприетите корективни 

действия са описани 

    

5.2 

 Извършените проверки на място от УО 

на ОПТТИ са надлежно описани 

o препоръките  са изброени 

o планът за изпълнение на 

направените предписания е 

представен 

o отчетът на изпълнението на 

плана е актуализиран 
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Кон-
трол  

 Точки за проверка 

 
Подготовка и 1-ви 

контрол 
2-ри контрол 3-ти контрол 

 
Забележка: 

(№) 

5.3 

 Извършените проверки на място от 

други институции са надлежно описани 

o препоръките са изброени 

o планът за изпълнение на 

направените предписания е 

представен 

o отчетът на изпълнението на 

плана е актуализиран  

    

5.4 

 Извършените одити по проекта и 

отправените препоръки са надлежно 

описани 

    

6. Времево изпълнение на проекта     

6.1 

 Крайната дата на изпълнение на 

проекта според първоначалното 

проектно предложение е коректна 

    

6.2 

 Посочена е нова крайна дата на 

изпълнение на проекта ( в случай на 

промяна на времевата рамка) 

    

6.3 
 Датата на очакваното приключване на 

проекта е посочена и е реалистична 
    

6.4 

 Основните проектни дейности са 

изброени и описани коректно, съгласно 

стандартната за доклада форма 

    

 

 Предаване за втори контрол 

 

Дата:                           Час:      :          

 
 

Етап 2    Втори контрол от: Началник отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ” */ ” Координация и 

изпълнение на проекти по ОПТТИ” 

  Документите са получени на:    Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

  Проверките са започнали на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

  Предаване на инспектор от отдел „Мониторинг ” 
 

Дата:                           Час:      :    

 
* Попълва се от Началник отдел „Подготовка на проекти по ОПТ” в дирекция „ИПОПТТИ” при изготвяне на Месечни доклади за 
напредък по проекти одобрени чрез Формуляр за кандидатстване за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 

 

Етап 3   Трети контрол от:  Инспектор от отдел „Мониторинг” 

Документите са получени на:    Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.    

Проверките са започнали на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.    

 Предаване на Директор на Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТ и КФ”  
 

Дата:                           Час:      :          

 

 

Име/ Длъжност/ Подпис 

  

Име/ Длъжност/ Подпис 

 

Име/ Длъжност/ Подпис 
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Етап 4   Потвърждение от:  Директор на Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

Документите са получени на:    Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

Проверките са започнали на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.    

1 Контролните дейности по Етапи 1, 2 и 3 са извършени   

2 Данните в Доклада за напредък са коректни  

 Предаване на документите на Ръководител на Бенефициента или упълномощено от 

него лице  

                                                                                                                                                                       

Дата:                          Час:      :       .         

                                     

 
 
Етап 5   Одобрение от Ръководител на Бенефициента или упълномощено от него лице: 

 Документите са получени на:    Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

Проверките са започнали на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.    

 Предаване на документите на ръководител на проекта за архивиране 

                                                                                                                                                                       

Дата:                          Час:      :       .         

                                     

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ИНСТРУКЦИИ 

 

Ръководител на проект  Н-к отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ” / 

”Координация и изпълнение на проекти по 

ОПТТИ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Инспектор от отдел „Мониторинг” Директор на дирекция „Изпълнение на проекти 

по ОПТТИ 2014-2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име/ Длъжност/ Подпис 

 

Име/ Длъжност/ Подпис 
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Ръководител на Бенефициента или 

упълномощено от него лице: 

 

  



 

 848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13.4.5.2 

Контролен лист за проверка на годишен 
Доклад за напредъка по Проект 
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Как да използваме Контролния лист:         

 Кутийките  отбелязват задължителните места за проверка.  

 Лицата, извършващи проверката, следва да проверят всеки критерий поотделно, като маркират 

съответствието с  в колоната, отговаряща на тяхната длъжност.  

 Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, в колоната “Забележки“ 

може да се отбележи с “N/A”, че съответният критерий е неприложим.  

 Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на контролния лист, като трябва 

да се отбележат с номер в колоната “Забележки”. 

 Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да 

се изискат от бенефициента.  

 Контролните листи за проверка трябва да бъдат подписани от проверяващите лица. 
 

Име на проекта  

Приоритетна ос-номер и име  

Регистрационен номер на проекта  

Период на отчитане От …….        До……… 

Дата на сключване на договора  за безвъзмездна 

помощ 

 

 

Етап  1        Подготовка на доклада и първи контрол от: Ръководител на проект  

Подготовката е започнала на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __  ч. 
 

Кон-
трол  

 Точки за проверка Подготовка и 1-ви 

контрол 
2-ри контрол 3-ти контрол 

забележка 

№ 
  Ръководител 

на проект  

Н-к отдел 

„Подготовка на 

проекти по 

ОПТТИ”/” 
Координация и 

изпълнение на 

проекти по 

ОПТТИ” 

инспектор 

отдел 

„Мониторинг” 

 

1. Формат на Годишния доклад    

1.1 

Форматът на Годишния доклад за напредък а по 

проект е в съответствие с приложимия стандартен 

формат  

   
 

1.2 
Данните за Бенефициента и проекта са попълнени 

коректно 
   

 

1.3 
Бюджетът на проекта е представен коректно    

 

2. Описание на напредъка по проекта    

2.1 

 Най-важни събития от развитието на 

проекта преди отчетния период са отразени 

коректно 

    

2.2 
 Напредъкът на проекта през отчетния 

период е представен коректно 
    

2.3 

 Предстоящите дейности по проекта и 

сроковете им за изпълнение са изброени и 

описани подробно 
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Кон-
трол  

 Точки за проверка Подготовка и 1-ви 

контрол 
2-ри контрол 3-ти контрол 

забележка 

№ 

2.4 

 Всички изменения на сключения договор, 

както и на първоначално одобреното 

проектно предложение, включително и 

причините за тях са отразени коректно 

 

    

2.5 

 Развитието на тръжните процедури е 

проследено съгласно стандартната за 

доклада форма  

    

2.6 

 Договорите, сключени по проекта, са 

изброени и описани коректно съгласно 

стандартната за доклада форма 

    

2.7 

 Всички посочени рискове: 

o са надлежно описани  

o обхващат индентифицираните 

рискове по проекта 

o оценени са реалистично 

o описани са мерки за смекчаването 

им 

    

2.8 

 Информацията за административния 

капацитет на  Бенефициента е изчерпателна 

и коректна 

    

2.9 

 Предприетите стъпки по мерките за 

осведомяване и публичност са извършени 

съгласно договора и отговарят на 

изискванията на ЕС 

    

3. 
Попълнено е финансовото изпълнение (данните 

имат информативен характер и целят съпоставяне 

на финансовото с физическото изпълнение)  

   
 

4. Измерими индикатори    

  Специфични за проекта индикатори:     

 стойностите са попълнени коректно      

 отговарят на изпълнените дейности по проекта     

 

 Индикатори, отчитащи приноса на 

проекта към изпълнението на целите на 

приоритетната ос: 

    

 стойностите са попълнени коректно       

 отговарят на изпълнените дейности по проекта      

5. 
Технически, финансови и правни проблеми при 

изпълнението на проекта 
   

5.1 

 Идентифицираните проблеми по проекта и 

предприетите корективни действия са 

описани 
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Кон-
трол  

 Точки за проверка Подготовка и 1-ви 

контрол 
2-ри контрол 3-ти контрол 

забележка 

№ 

5.2 

 Извършените проверки на място от УО на 

ОПТ са надлежно описани 

o препоръките  са изброени 

o планът за изпълнение на 

направените предписания е 

представен 

o отчетът на изпълнението на плана е 

актуализиран 

    

5.3 

 Извършените проверки на място от други 

институции са надлежно описани 

o препоръките са изброени 

o планът за изпълнение на 

направените предписания е 

представен 

o отчетът на изпълнението на плана е 

актуализиран 

    

5.4 

 Извършените одити по проекта и 

отправените препоръки са надлежно 

описани 

    

6. Времево изпълнение на проекта    

6.1 

 Крайната дата на изпълнение на проекта 

според първоначалното проектно 

предложение е коректна 

    

6.2 

 Посочена е нова крайна дата на изпълнение 

на проекта (в случай на промяна на 

времевата рамка) 

    

6.3 
 Датата на очакваното приключване на 

проекта е посочена и е реалистична 
    

6.4 

 Основните проектни дейности са изброени и 

описани коректно, съгласно стандартната за 

доклада форма 

    

 

 Предаване за втори контрол 

 

Дата:                           Час:      :          

 
 

Етап 2    Втори контрол от: Началник отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ” */ ” Координация и 

изпълнение на проекти по ОПТТИ” 

  Документите са получени на:    Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

  Проверките са започнали на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

  Предаване на инспектор от отдел „Мониторинг” 
 

Дата:                           Час:      :    

 
* Попълва се от Началник отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ” в дирекция „ИПОПТТИ” при изготвяне на Месечни 

доклади за напредък по проекти одобрени чрез Формуляр за кандидатстване за техническа помощ за подготовка на 
инвестиционни проекти 

 

 

Име/ Длъжност/ Подпис 

  

Име/ Длъжност/ Подпис 
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Етап 3   Трети контрол от:  Инспектор от отдел „Мониторинг” 

Документите са получени на:    Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.    

Проверките са започнали на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.    

 Предаване на Директор на Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020”  
 

Дата:                           Час:      :          

 

 
 
Етап 4   Потвърждение от:  Директор на Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

 Документите са получени на:    Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

Проверките са започнали на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.    

1 Контролните дейности по Етапи 1, 2 и 3 са извършени   

2 Данните в Доклада за напредък са коректни  

 Предаване на документите на Ръководител на Бенефициента или упълномощено от 

него лице  

                                                                                                                                                                       

Дата:                          Час:      :       .         

                                     

 
Етап 5   Одобрение от Ръководител на Бенефициента или упълномощено от него лице: 

 Документите са получени на:    Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

Проверките са започнали на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.    

 Предаване на документите на ръководител на проекта за архивиране 

                                                                                                                                                                       

Дата:                          Час:      :       .         

                                     

 
ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ИНСТРУКЦИИ 

Ръководител на проект  Н-к отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ” /  

“Координация и изпълнение на проекти по 

ОПТТИ” 

 
 
 
 
 

 

Инспектор от отдел „Мониторинг” Директор на дирекция „Изпълнение на проекти 

по ОПТТИ 2014-2020” 

 

 

 

 

 

Име/ Длъжност/ Подпис 

 

Име/ Длъжност/ Подпис 

 

Име/ Длъжност/ Подпис 
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Ръководител на Бенефициента или 

упълномощено от него лице: 
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Приложение 13.4.5.3 

Контролен лист за проверка на окончателен 
доклад 
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Как да използваме Контролния лист:         

 Кутийките  отбелязват задължителните места за проверка.  

 Лицата, извършващи проверката, следва да проверят всеки критерий поотделно, като маркират 

съответствието с  в колоната, отговаряща на тяхната длъжност.  

 Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, в колоната “Забележки“ 

може да се отбележи с “N/A”, че съответният критерий е неприложим.  

 Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на контролния лист, като трябва 

да се отбележат с номер в колоната “Забележки”. 

 Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да 

се изискат от бенефициента.  

 Контролните листи за проверка трябва да бъдат подписани от проверяващите лица. 
 

Име на проекта  

Приоритетна ос-номер и име  

Регистрационен номер на проекта  

Период на отчитане От …….        До……… 

Дата на сключване на договора  за безвъзмездна 

помощ 

 

 
Етап  1        Подготовка на доклада и първи контрол от: Ръководител на проект  

Подготовката е започнала на:      Дата: __ / __ / ___ в __ : __  ч. 
 
 

Кон-
трол  

 Точки за проверка 

 
Подготовка и 1-ви 

контрол 
2-ри контрол 3-ти контрол 

забележка 

№ 

  ръководител 

на проект  

Н-к отдел 

„Подготовка на 

проекти по 

ОПТТИ”/” 

”Координация и 

изпълнение на 

проекти по 

ОПТТИ” 

инспектор 

отдел 

„Мониторинг” 

 

1. Формат на Окончателния Доклад     

1.1 

Окончателният доклад е изготвен съгласно 

определения срок и е използван стандартния 

формуляр 

   
 

1.2 
Данните за Бенефициента и проекта са 

попълнени коректно 
   

 

1.3 
Бюджетът на проекта е представен коректно    

 

2. Описание на изпълнението на проекта    

2.1 
 Изпълнените дейности по проекта са 

описани подробно и коректно 
    

2.2 

 Всички изменения на сключения 

договор за безвъзмездна помощ, както и 

на първоначално одобреното проектно 

предложение, включително и 

причините за тях, са отразени коректно 

    

2.3 

 Развитието на тръжните процедури е 

проследено съгласно стандартната за 

доклада форма  
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Кон-
трол  

 Точки за проверка 

 
Подготовка и 1-ви 

контрол 
2-ри контрол 3-ти контрол 

забележка 

№ 

2.4 

 Договорите, сключени по проекта, са 

изброени и описани коректно съгласно 

стандартната за доклада форма 

    

2.5 

 Информацията за създадената 

организация от Бенефициента при 

управлението на проекта е 

изчерпателна и коректна 

    

2.6 

 Предприетите стъпки по мерките за 

осведомяване и публичност са 

извършени съгласно договора и 

отговарят на изискванията на ЕС 

    

3. 
Финансово изпълнение (данните имат информативен характер и целят съпоставяне на финансовото с 

физическото изпълнение)  

3.1 

 Попълнената информация за финансово 

изпълнение по категории разходи е 

коректна 

   
 

3.2 

 Попълнената информация за финансово 

изпълнение по източници на 

финансиране е коректна 

   
 

4. Индикатори по проекта  

  Специфични за проекта индикатори:     

 
o стойностите са попълнени 

коректно  
    

 
o отговарят на изпълнените 

дейности по проекта 
    

 

 Индикатори, отчитащи приноса на 

проекта към изпълнението на целите 

на приоритетната ос: 

    

 
o стойностите са попълнени 

коректно  
    

 
o отговарят на изпълнените 

дейности по проекта  
    

5. 
Технически, финансови и правни проблеми 

при изпълнението на проекта 
   

5.1 

 Идентифицираните проблеми по 

проекта и предприетите корективни 

действия са описани коректно 

    

5.2 

 Извършените проверки на място от УО 

на ОПТ са надлежно описани и: 

o препоръките  са изброени 

o планът за изпълнение на 

направените предписания е 

представен 

o отчетът на изпълнението на 

плана е изложен 
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Кон-
трол  

 Точки за проверка 

 
Подготовка и 1-ви 

контрол 
2-ри контрол 3-ти контрол 

забележка 

№ 

5.3 

 Извършените проверки на място от 

други институции са надлежно описани 

и: 

o препоръките са изброени 

o планът за изпълнение на 

направените предписания е 

представен 

o отчетът на изпълнението на 

плана е изложен 

    

5.4 

 Извършените одити по проекта и 

отправените препоръки са надлежно 

описани. 

    

6. Изпълнение на целите на проекта    

6.1 

 Представената информация за 

постигнатите резултати по проекта е 

коректна 

    

6.2 

 Представената информация за степента 

на изпълнение на целите на проекта е 

коректна. 

    

6.3 

 Представената информация за степента 

на изпълнение на прогнозите в 

анализите приложени към одобрения 

Формуляр за кандидатстване по ОП 

„Транспорт и транспортна 

инфраструктура” е коректна 

    

6.4 

 Планът за управление и използване на 

резултатите от проекта е представен и 

реалистично отразява ситуацията. 

    

7. Времево изпълнение на проекта    

7.1 

 Крайната дата на изпълнение на 

проекта според първоначалното 

проектно предложение е коректна 

    

7.2 

 Крайната дата на изпълнението на 

проекта, съгласно приети изменения на 

договора, е коректна 

    

7.3 
 Датата на фактическото приключване 

на проекта е коректна  
    

7.4 

 Изпълнението на основните дейности е 

проследено съгласно стандартната за 

доклада форма 

    

 

 Предаване за втори контрол 

 

Дата:                           Час:      :          

 
 

Етап 2    Втори контрол от: Началник отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ” */ ” Координация и 

изпълнение на проекти по ОПТТИ” 

  Документите са получени на:    Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

  Проверките са започнали на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

Име/ Длъжност/ Подпис 
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Етап 2    Втори контрол от: Началник отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ” */ ” Координация и 

изпълнение на проекти по ОПТТИ” 

  Документите са получени на:    Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

  Проверките са започнали на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.     

  Предаване на инспектор от отдел  „Мониторинг” 
 

Дата:                           Час:      :    

 
* Попълва се от Началник отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ” в дирекция „ИПОПТТИ” при изготвяне на Месечни 

доклади за напредък по проекти одобрени чрез Формуляр за кандидатстване за техническа помощ за подготовка на 
инвестиционни проекти 

Етап 3   Трети контрол от:  Инспектор от отдел „Мониторинг” 

Документите са получени на:    Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.    

Проверките са започнали на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.    

 Предаване на Директор на Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020”  
 

Дата:                           Час:      :          

 

 

 
Етап 4   Потвърждение от:  Директор на Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

 Документите са получени на:    Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

Проверките са започнали на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.    

1 Контролните дейности по Етапи 1, 2 и 3 са извършени   

2 Данните в Доклада за напредък са коректни  

3 Окончателният доклад се предлага за одобрение от Ръководител на 

Бенефициента или упълномощено от него лице 

 

 Предаване на документите на Ръководител на Бенефициента или упълномощено от 

него лице  

                                                                                                                                                                       

Дата:                          Час:      :       .         

                                     

 
Етап 5   Одобрение от Ръководител на Бенефициента или упълномощено от него лице: 

 Документите са получени на:    Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

Проверките са започнали на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.    

 Предаване на документите на ръководител на проекта  за архивиране 

                                                                                                                                                                       

Дата:                          Час:      :       .         

                                     

 

ЗАБЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ИНСТРУКЦИИ 

Ръководител на проект  Н-к отдел „ППОПТТИ” / ”КИПОПТТИ” 

Име/ Длъжност/ Подпис 

  

Име/ Длъжност/ Подпис 

 

Име/ Длъжност/ Подпис 

 

Име/ Длъжност/ Подпис 
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Инспектор от отдел „Мониторинг” Директор на дирекция „ИПОПТТИ 2014-2020” 

  

Ръководител на Бенефициента или 

упълномощено от него лице 
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Приложение 13.4.5.4 

Контролен лист за подготовка и изпълнение 
на проверки на място 
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Как да използваме Контролния лист:         

 Кутийките  отбелязват задължителните места за проверка.  

 Лицата, извършващи проверката, следва да проверят всеки критерий поотделно, като 

маркират съответствието с  в колоната, отговаряща на тяхната длъжност.  

 Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, в колоната 

“Забележки“ може да се отбележи с “N/A”, че съответният критерий е неприложим.  

 Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на контролния лист, 

като трябва да се отбележат с номер в колоната “Забележки”. 

 Контролните листи за проверка трябва да бъдат подписани от проверяващите лица. 

 
Оперативна програма ,,Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 
 

Наименование на Проекта:  
Номер на Проекта по ИСУН:  

         

 Етап 1          Подготовка за проверката на място 

 

 Подготовката е започнала на:                   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ ч. 

 
 
 

Контрол Точки за проверка 
Първи 

участник в 
проверката 

Втори 
участник в 
проверката 

 
Бележка 

№ 

 

1   Планирана дата на проверката:     

1.1  

 Планираната проверката е:  

 - Съгласно годишния план за проверки на място    

 - Преди плащане на сертификат за: - строителство      

                                                                                - строителен надзор  
                                                           - авторски надзор  

 

2   Следните дейности са извършени:     

2.1  

Преглед на делегирането на отговорности 
между АПИ   и Изпълнителя, съгласно 
подписания договор 

  
 

2.2  

Преглед на наличните и последно издадени 
доклади (Одитен доклад , Мониторингов, 

Доклад на прогреса/ Финансов доклад, 
Доклад за оценка и др.) и установяване на 
въпросите, подлежащи на проверка 

  

 

2.3  

Преглед на показателите на изпълнение на 
съответната мярка (мерки)/ проекти и 

установяване на въпросите, подлежащи на 
проверка 
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Контрол Точки за проверка 
Първи 

участник в 
проверката 

Втори 
участник в 
проверката 

 

Бележка 
№ 

 

2.4  

Преглед на финансовото състояние и 
установяване на въпросите, подлежащи на 

мониторинг 

  
 

2.5  

Обсъждане с Началниците на отдели в 

Дирекциите „ИПОПТТИ” и „АРОК”, дали има 
някои въпроси, които се нуждаят от 
специално внимание при проверката 

  

 

2.6  
Подготовка на проект на дневния ред на 
проверката 

  
 

2.7  
Осведомяване на съответните институции за 
графика на посещението 

  
 

2.8  

Извършен ли е скоро одит от националните 
контролни органи или тези на ЕК? 
Препоръки (дати/ номер/ институция, 

извършила одита) на одиторските доклади 
трябва да бъдат отбелязани тук:  

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………… 

  

 

 

 

 Подготовката е завършена на:  

 

Дата:                                      Час:      :       .    

 

 

 

 

 Преглед от Началник отдел „Мониторинг” на „АРОК” 

 

Дата:                                      Час:      :       .    

 

 

 

 Етап 2                Извършване на проверката на място 

                                    Проверката на място е започнала на:                                                                               

                                           Дата: __ / __ / ___ в __ : __ ч. 
 

 Име/ Длъжност/ Подпис 

 Име/ Длъжност/ Подпис 

 Име/ Длъжност/ Подпис 
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Контрол Точки за проверка 
Първи 

участник в 

проверката 

Втори 
участник в 

проверката 

 

 
Бележка 

№ 

3  
Персонал на ниво Изпълнител/Строителен надзор/Авторски 
надзор 

 

3.1  

- Изпълнителят разполага с 
квалифициран и достатъчен персонал 

за дейностите по проекта (при 
извършване на проверката, преглед на 

изискванията на Договора) 

  

 

3.2  
- Ръководният персонал, назначен от 

Изпълнителя: 
  

 

3.2.1  - действително е на обекта    

3.2.2      
- има ясно определени отговорности 

(проверка на длъжностните 
характеристики) 

  
 

3.2.3  
- е запознат със съответните 

насоки/процедури /инструкции за 
работа  

  
 

3.3  

- Проверка на документите на обекта, в 
т.ч. заповедна книга, дневник за 

инструктаж и др. 

  
 

3.4  

- Проверка на актовете, инструкциите и 
др. документи, свързани и издадени 

във връзка със строителството 
  

 

3.5  

- Изпълнителят разполага с 

необходимата техника и механизация 
за изпълнение на строителните 

дейности 

  

 

3.6  
- Документите по договора са налични, 

достъпни и се съхраняват надлежно 
  

 

4  
Информационни и възпоменателни 
табели 

   

4.1  
- Табелите са поставени на място на 

обекта  
  

 

4.2  

- Форматът на табелата/те е в 
съответствие с изискванията на ЕС, 

по отношение на : 
  

 

4.2.1  
- Размери, формат, цветове и емблема 

(лого) 
  

 

4.2.2  
- Минимална информация/ 

формулировката, която трябва да се 
покаже на таблата, в това число 
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Контрол Точки за проверка 
Първи 

участник в 

проверката 

Втори 
участник в 

проверката 

 

 
Бележка 

№ 

името на проекта, неговият номер, 
стойност и краен срок,строително 

разрешение, информация по 
Договора и др. 

4.3  
- Табелите са заснети за документиране 

в проектните файлове в АПИ 
  

 

5  
Контрол на основната документация 
по проекта 

   

5.1  
 Одобрение за строеж/ Разрешителни/ 
Лицензи/ и др. са налични и са валидни 

  
 

6  Активи    

6.1  

Има ли налични  активи, наети или 
закупени, и използват ли се те по 
предназначението на проекта 

  
 

7  

Дали проверените на място дейности 
(работи) :  

-   отговарят на описаните в 
докладите/сертификата на 

Изпълнителя 
 
-   отговарят на  обхвата на Договора 

за работа  
 
Извършена ли е работата в 

съответствие с:  
 

-  Одобреният проект  
 -  Инструкциите на Възложителя 
  -  Вариационните заповеди (ако има 

такива) 
-  Исковете (ако има такива) 

  

  

 

8 
Проверка на  всяка работна категория, 
както следва: 

   

8.1  Строителни дейности    

8.1.1  - изкопи    

8.1.2  - насипи    

8.1.3  - дренажи    

8.1.4  - стабилизации    
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Контрол Точки за проверка 
Първи 

участник в 

проверката 

Втори 
участник в 

проверката 

 

 
Бележка 

№ 

8.1.5  - банкети    

8.1.6  - отводнителни окопи    

8.1.7  - асфалтови работи    

8.1.8  - фундаменти    

8.1.9  - хидроизолации    

8.1.10  - кофражни работи    

8.1.11  - армировъчни работи    

8.1.12  - бетонови работи    

8.1.13  
- тестове за водонепропускливост на 

подпорни съоръжения 
  

 

8.1.14  - хоризонтална маркировка    

8.1.15  - вертикална сигнализация    

8.1.16  
- други строителни дейности /моля 
опишете/ 

  
 

8.2  Инженерни мрежи    

8.2.1  - напоителни канали    

8.2.2  - водопроводи    

8.2.3  - ел. проводи НН    

8.2.4  - ел. проводи ВН    

8.2.5  - оптични кабели    

8.2.6  - ТТ кабели    

8.2.7  
- други инженерни мрежи /моля 
опишете/ 

  
 

9  

Направени ли са всички проверки 

съгласно дневния ред? 
 

   

9.1  
Добавете допълнителни точки, ако е 
необходимо 

  
 

9.1.1  Добавете съответно    

…     
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 Проверката е завършена на: 

 

Дата:                             Час:      :       .    

 

 

 

 

 

 

Етап 3  Доклад от проверката на място  
Дата: __ / __ / ___ в __ : __ ч. 

 

Контрол Точки за проверка 
Първи 

участник в 
проверката 

Втори 
участник в 
проверката 

Бележка 
№ 

10  Докладът включва:                 

10.1  
Откритите пропуски по време на 
извършените проверки  

  
 

10.2  Резултатите от проверките     

10.3  
Препоръки в съответствие с 
констатираните пропуски 

  
 

10.4  Изводи от извършената проверка    
 

 Докладът е предаден на Началник отдел „Мониторинг” 

  

 

Дата:                                       Час :      :       .    

 

 
 

15. Преглед от  Началник отдел „Мониторинг” 

 
Документите са получени на: Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

    

 
Проверката е започната на  :   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

    

 

11.1  Проверката е извършена съгласно дневния ред         

11.2  Докладът отразява коректно извършената проверка          

11.3  Докладът   

11.3.1  – се представя за одобрение от Директор Дирекция   

 Име/ Длъжност/ Подпис 

 Име/ Длъжност/ Подпис 

 

Име/ Длъжност/ Подпис 

Име/ Длъжност/ Подпис 
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„АРОК”       

11.3.2  
– се връща за корекция/допълнение от лицата, 

извършили проверката       
 

 

11.4  Извършените корекции/допълнения са достатъчни         

 
 
 

 Предаване за одобрение от Директор  

Дирекция „АРОК” 

 

 

Дата:                                       Час :      :       .       

                
 

 

 

 

 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

 

1 участник 

 

2 участник 

 
  

17. Одобрение от Директор Дирекция  „Анализ на риска и оперативен контрол” 

 
Документите са получени на: Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч. 

    

12 Проверката на място е извършена съгласно установените 

правила и процедури 
 

 Одобрение :  
 

Дата:                                       Час :      :       .       

                

 Предадено за архивиране на :  
 

Дата:                                       Час :      :       .       

                

Име/ Длъжност/ Подпис 
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Началник отдел „Мониторинг” Директор Дирекция „АРОК” 
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Приложение 13.4.5.4.1 

Доклад от проверка на място 
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I. Цел / описание на посещението на място:  

 

II. Констатации  

 

III. Нередности, установени по време на посещението на място 

 

IV. Степен на изпълнение на препоръките от предишни посещения  

 

V. Препоръки  

 

 Име Длъжност Подпис Дата 

Изготвено от:      

Съгласувано от:     

Одобрено от:     

 

 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА” Относно:   Приложение 13.4.5.4.1 

Отдел “Мониторинг” 

Дирекция “Анализ на риска и 

оперативен контрол” 

Доклад от проверка на място 

Текущо изпълнение на обекти по 

програма „ОПTТИ” 
 Дата:      

Вид на Доклада:   Планирано   По 

необходимост 

  
Други 

Посещение на място номер:  

Номер на Договора:  

Наименование на проекта: 

 

 

 

Стойност на Договора:  

Договаряща институция/ Възложител – за 

Договорите, подписани съгласно Закон за 

обществените поръчки: 

Агенция “Пътна Инфраструктура” 

 

Бенефициент/Възложител по Договора за 

строителство/ Възложител с делегирани 

права – за Договорите, подписани съгласно 

Закон за обществените поръчки: 

Агенция “Пътна Инфраструктура” 

Посещението на място, 

осъществено на: 

 

Посещението на място, 

осъществено от: 
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М Е Т О Д О Л О Г И Я  

ЗА ПЪРВО НИВО ВЕРИФИКАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ОТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ДОГОВОР ЗА 

СТРОИТЕЛСТВО И/ИЛИ УСЛУГА, ФИНАНСИРАНИ ПО 

ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2020 

Настоящата Методология се отнася за верификация на разходи, извършени от 

Агенция „Пътна инфраструктура” при изпълнението на проекти по ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура” 2014-2020, в качеството си на Бенефициент по 

„Приоритетната ос 2: "Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и 

„разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа". 

 

I. Приложение на Методологията при договорите за строителство, строителен 

надзор (консултант) и авторски надзор.  

Процесът на верификация включва няколко нива на проверка от различни 

звена на АПИ, както следва:  

1. Регионален мониторинг (мониторинг на място) към ЕУП; 

2. Институт по пътища и мостове; 

3. Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” 

4. ЕУП 

Функциите на всяко едно от звената е описано в настоящата Методика. 

 Проверка от регионалния мониторинг - ежедневна и по сигнал. Извършва 

се от определен служител от Екипа за управление на проекти (ЕУП). Регионалният 

мониторинг наблюдава, контролира и докладва за долуописаните дейности. Информира 

своевременно за констатирани недостатъци. Осъществява постоянен контрол за 

фактическия напредък и информира Ръководителя на ЕУП/ Зам. Ръководителя на  ЕУП 

за спазване на графика за изпълнение на всички дейности в проекта. При съмнение за 

качеството на материала или продукта, информира Ръководителя за необходимостта от 

лабораторни изпитвания.  
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 Ежедневна: 

Тази проверка обхваща извършените дейности на страните по договор. В 

резултат от извършените проверки през изтеклия месец, служителят изпраща месечен 

доклад в централната администрация, който обхваща извършените дейности през 

изминалия месец от страна на Консултанта (строителен надзор) и авторския надзор.  

- Докладване за извършени Консултантски услуги (строителен надзор): 

описват се датите, на които са извършени проверки. Описват се и датите, на които 

консултанта не е присъствал на обекта. Дава се подробна информация за извършените, 

сертифицираните и планирани СМР по участъци. Описват се приетите СМР с 

подписани актове по Наредба №3, належащите проблеми и предприети действия за 

разрешаването им. Проверява се поименно състава на Екипа на консултанта, съобразно 

одобреният от Възложителя екип. Описват се проведените седмични и месечни срещи, 

като информацията се обобщава и се посочват идентифицираните проблеми, както и 

предприетите корективни мерки, срокове и отговорни лица за тяхното изпълнение. 

Съща така се описват извършените посещения от други институции (ДНСК, РДНСК, 

министерства, агенции) и съставени актове, констативни протоколи и др. 

- Докладване за извършен авторски надзор: описват се датите, на които са 

извършени проверки. Описват се датите, на които обекта е бил посетен от 

представители на авторския надзор, съставени протоколи между Консултанта и 

проектанта, подписани актове по Наредба №3, издадени заповеди в Заповедната книга. 

Проверяват се записите в Заповедната книга, извършени от проектанта (заповеди, 

инструкции, съгласувани с Възложителя промени в проектното решение). Проверява се 

поименно състава на Екипа на проектанта, съобразно одобреният от Възложителя екип. 

В случаи на съществени пропуски или неспазване на Наредба №2 за минимални 

изисквания по ЗБУТ, влагане на некачествени материали, спиране изпълнението на 

договорите и др., се докладва незабавно. 

 По сигнал: 

Проверки се извършват и при сигнали от областен управител, кмет на населено 

място, Възложителя, министерства, засегнати граждани или ведомства и други. 



          
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 
13.4.5.4.2 

Методология за първо ниво верификация на извършени 

разходи от изпълнители по договор за строителство и/или 

услуга, финансирани по ОП „Транспорт и транспортна 

инфраструктура” 2014-2020 
Версия:  2 Дата:  Януари 2017 г.  

 

 874 

Докладва се незабавно на Ръководителя на ЕУП и се изготвя доклад от извършената 

проверка. 

 

 Проверка от Централен институт по пътища и мостове (ИПМ) - 

всеки месец 

 Контролна (ежемесечна) 

В началото на всеки месец представители на ИПМ извършват контролна 

проверка на избрани на случаен принцип до 5 броя от основните видове работи, приети 

през предишния месец от Консултанта и за които има лабораторни протоколи. Тези 

проверки се извършват в присъствието на Консултанта, на места, които са приети от 

него и са технологично достъпни. Провежда се проверка и на едно произволно избрано 

място, за което няма изготвени лабораторни проби или замервания, т.е място, което е 

предадено от Изпълнителя, но все още не е прието от Консултанта (строителният 

надзор). Тези проверки (проби на място, лабораторни проби на взет материал и др.) 

служат за контролиране качественото изпълнение на извършените от Изпълнителя и 

приети от Консултанта (строителен надзор) работи.  

Ако получените резултати отговарят на изискванията, Изпълнителя има право 

да получи полагаемото му се възнаграждение съгласно стойността на определения етап 

в договора. В случай, че получените резултати не съответстват на изискваните, 

Изпълнителят се информира за предприемане на корективни действия, след което 

изпраща доклад. 

 Инцидентна 

Осъществява се без предупреждение, по искане на Възложителя, УО на ОПТТИ, 

МРР, ДНСК  или други институции. Прилага се и при съмнение в качеството на 

извършената работа, промяна на материала от инвестиционния проект и др. 

 По сигнал 

Осъществява се без предупреждение, при подаден сигнал от различни 

източници и след решение на Възложителя. 
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 Физическа Проверка на извършените СМР от Дирекция „Анализ на риска и 

оперативен контрол" към АПИ 

 Ежемесечна 

Проверките на място се осъществяват от служители на отдел „Мониторинг” при 

дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол", които проверки са съгласно 

одобрения годишен план за проверки на място. При извършването на тези проверки се 

съставят Контролен лист за подготовка и изпълнение на проверки на място, както и 

Доклад от извършената проверка. (Вж. приложение 13.4.5.4 и приложение 13.4.5.4.1 

към „Процедурен наръчник на АПИ - Бенефициент по Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г.). 

В доклада подробно се описват: мястото на провеждане на проверката, дата, 

цел/описание на обхвата на проверката, констатации, дават се конкретни препоръки и 

се отразява изпълнението на предходните препоръки. Доклада се одобрява от 

Директора на дирекция „АРОК.  

 При сертифициране на СМР от строителя 

След получаване на Междинен Сертификат извършени СМР или Сертификат за 

окончателно плащане от Строителя, изготвени съгласно условията на договора, 

Директора на Дирекция "ИПОПТТИ 2014-2020" уведомява писмено Директора на 

Дирекция „АРОК” за извършване на физическа проверка. Преди проверката на място, 

служители от отдел „Мониторинг” извършват документална проверка на 

доказателствения материал, придружаващ сертификата, след което се извършва 

задължителна проверка на място. 

Проверката на място се извършва в присъствието на представители на 

изпълнителя, консултанта и регионалния мониторинг, като се проверяват всички 

извършени позиции СМР от представения сертификат по участъци и километрично 

положение. Извършва се визуален оглед на изпълнените СМР, а количествата се 

проверяват от доказателствения материал към сертификатите. Коментират се всички 

проблеми на обекта, вариантите за тяхното решаване и същите се отразяват в Доклада. 

При последващо посещение се проверява изпълнението на направените предишни 
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препоръки и се отбелязва в следващия доклад. Проверката обхваща всички 

сертифицирани СМР. 

С проверката следва да се потвърдят и верифицират всички сертифицирани 

разходи - т.е. да се удостоверят изцяло. На базата на това възложителят приема даден 

етап за съществено изпълнен/частично изпълнен или не изпълнен.  

След приключване на проверката се изготвя доклад, в който се описват: мястото 

на провеждане на проверката, дата, цел/описание на обхвата на проверката, 

констатации, изпълнени СМР съгласно условията на договора, наличие на неизпълнени 

СМР и причините за тяхното не изпълнение, дават се конкретни препоръки и се 

отразява изпълнението на предходните препоръки. Доклада се утвърждава от 

Директора на дирекция „АРОК. Копие от Контролния лист за подготовка и изпълнение 

на проверка на място и копие от Доклада от проверка на място се предоставят на 

дирекция „ИПОПТТИ 2014-2020" с писмо. 

Забележка: при съвпадане на ежемесечна проверка с проверка за сертифицирани СМР, 

извършва се проверката за сертифицирани СМР. 

 

 Проверка от ЕУП 

 Документална Проверка на извършените СМР или 

консултантски/авторски услуги от ЕУП 

След получаване на съответните документи за отчитане на изпълнението на 

съответните договори (Сертификат за извършени СМР, Сертификат за извършени 

услуги от Консултанта, Акт за авторски надзор и др.), ЕУП извършва пълна проверка 

на представените документи за плащане, както и на приложените материали съгласно 

договорните изисквания.  

Проверка на Изпълнителя: Количествата на сертифицираните СМР се проверяват от 

актовете по Наредба 3, ведомости, екзекутиви. Проследяват се датите на лабораторните 

протоколи за изпитвания, декларации за съответствие, актове по Наредба 3. Проверява 

се стойността на Сертификата - стойност по Договор, приспаднат аванс, евентуални 

удръжки. Проверява се валидността на сключените застраховки по Договор, както и 

валидността на гаранцията за авансово плащане. 
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Цялата проверка на представения сертификат се извършва от представители на 

Възложителя в срок, съгласно договора за изпълнение. Този срок обхваща периода от 

извършване на документалната проверка от ЕУП, по време на която същият се 

съгласува от неговите членове, до проверката на място от Дирекция АРОК. По време 

на тези проверки може да бъде изискана допълнителна информация към сертификата 

или при констатиране на някакви несъответствия/пропуски, същият да бъде върнат.  

Съгласно приложение 10.12.4.1 - контрол на плащане към Изпълнител по Договор 

за строителство, Сертификата за извършени СМР подлежи на техническа проверка от 

ръководител ЕУП и инспектор към дирекция „АРОК”. След потвърждаване на 

сертификата от Директора на дирекция „ИПОПТТИ 2014-2020”, същият се предлага за 

одобрение от Възложителя. Съответният изпълнител се информира официално, че 

сертификата е одобрен и може да издаде фактура. Проверките на реквизитите на 

фактурата се извършват от финансиста на ЕУП, служители към дирекция БФРП и 

финансов контрольор. 

  Проверка на Консултанта: извършва се финансова проверка на представения междинен 

или окончателен сертификат. Проверява се присъствения лист на Консултанта за 

изминалия месец за съответствие на членовете на екипа с одобрения екип от 

Възложителя, както и дали членовете му са в списъка на лицензираните служители, 

проследява се валидността на застраховки, гаранции и др.  

При проверката на представения сертификат се извършва проверка на последния 

месечен доклад, съставен от Консултанта, съгласно договорните условия. По време на 

тези проверки може да бъде изискана допълнителна информация към сертификата или 

при констатиране на някакви несъответствия/пропуски, същият да бъде върнат. Ако 

сертификата отговаря на договорните условия, се съгласува от членовете на ЕУП.  

Съгласно приложение 10.12.4.2 - контрол на плащане към Изпълнител по Договор 

за услуга, Сертификата за предоставени консултантски услуги подлежи на техническа 

проверка от ръководител ЕУП и инспектор към дирекция „АРОК”. След 

потвърждаване на сертификата от Директора на дирекция „ИПОПТТИ 2014-2020”, 

същият се предлага за одобрение от Възложителя. Съответният изпълнител се 

информира официално, че сертификата е одобрен и може да издаде фактура. 
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Проверките на реквизитите на фактурата се извършват от финансиста на ЕУП, 

служители към дирекция БФРП и финансов контрольор. 

Проверка на авторския надзор: извършва се финансова проверка на представения 

акт/сертификат за авторски надзор. Проверява се протокола за проведен авторски 

надзор, подписан между Консултанта и Проектанта, представените доказателства от 

проектанта към съответния Акт (заповеди, протоколи от срещи и др.) Проверява се 

лицата, извършили надзора дали са одобрени от възложителя, проследява се 

валидността на застраховки, гаранции и др. 

По време на проверката може да бъде изискана допълнителна информация към 

акта/сертификата или при констатиране на някакви несъответствия/пропуски, същият 

да бъде върнат. Ако акта/сертификата отговаря на договорните условия, се съгласува от 

членовете на ЕУП.  

Съгласно приложение 10.12.4.2 - контрол на плащане към Изпълнител по Договор 

за услуга, Сертификата за предоставени консултантски услуги подлежи на техническа 

проверка от ръководител ЕУП и инспектор към дирекция „АРОК”. След 

потвърждаване на сертификата от Директора на дирекция „ИПОПТТИ 2014-2020 КФ”, 

същият се предлага за одобрение от Възложителя. Съответният изпълнител се 

информира официално, че сертификата е одобрен и може да издаде фактура. 

Проверките на реквизитите на фактурата се извършват от финансиста на ЕУП, 

служители към дирекция БФРП и финансов контрольор. 

 Текуща физическа Проверка от ЕУП на извършваните СМР от 

Изпълнителя, наличната механизация и ресурси на обекта, наличие на екипа на 

консултанта/авторски надзор: 

Извършва се от представители на ЕУП при посещението на обекта. При 

констатиране на възможност за забавяне, или изпълнение на работите в несъответствие 

с техническите спецификации, се докладва на Управителния съвет. 

 

II. При сключени договори за услуга по проекта, с предмет различен от горе 

описаните (археология, екологичен мониторинг, одит по пътна безопасност и др.), 

се изпълнява проверка на място от съответното Областно пътно управление на 
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чиято територия е обекта. Проверката завършва с доклад, който се изпраща в 

Централната администрация. 
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План за изпълнение на предписанията от проведена проверка на място  
 

Проверка на място извършена от УО №: Вид:   

 Планирана по годишния план 

 Допълнително планирана  

 Внезапна 

 

Име на проекта 

 

 

Регистрационен номер на проекта  

Приоритетна ос – номер и име  

Име на бенефициента  

Дата на сключване на договора за 

безвъзмездна помощ 
 

Планирано приключване на проекта  

 

Период на провеждане на проверката  

Място на провеждане на проверката  

 

Дата на доклада от проверката на място  

 

 

№ Предписание/препоръки Стъпки за 

изпълнение на 

направените 

препоръки 

Срок за 

изпълнение на 

отделните 

стъпки 

Отговорно/и 

лице/а 

     

     

 

 Име Длъжност Подпис Дата 

Изготвен от       

Прегледан от   
 

  
 

Одобрен от       
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ЗАПОВЕД 

№ РД  …………….. 

София  ……………… 

 

На основание чл.21 в, ал. 2 и чл. 21 г, т. 1 и 6 от Закона за пътищата и във връзка 

с чл. 10, ал. 1, т. 21 от Правилника за структурата, дейността и организацията на 

работата на Агенция “Пътна инфраструктура” и в изпълнение на Решение на 

Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, отразено в Протокол № 

….../11 от ………20… г.  

I. ОПРЕДЕЛЯМ екип за подготовка/изпълнение и управление на проект: 

.......................................... 

1. Ръководител на инфраструктурния проект – служител от Агенция „Пътна 

инфраструктура”(АПИ)/Институт по пътища и мостове (ИПМ); 

2. Координатор - служител от АПИ; 

3. Заместник Ръководител на инфраструктурния проект/ЛОТ - служител от АПИ; 

4. Юрист – служител от АПИ; 

5. Финансист -  служител от дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по 

проекти”; 

6. Технически експерт на проекта - служител от АПИ/ИПМ; 

 

7. Регионален мониторинг – служител от съответното Областно пътно управление 

на АПИ. 

II. ВЪЗЛАГАМ на членовете на екипа по точка I: 

1. Да изпълняват задълженията по ръководството на инфраструктурният проект, като 

организират, координират и контролират извършваните дейности по изпълнението му; 

2. Да проверяват постъпилите сертификати/актове/сметки и придружаващите ги 

документи по изпълнението на договорите към проекта; 

3. Да прилагат и ползват “Методология за първо ниво на верификация на извършени 

разходи от изпълнители по договор за строителство и/или услуга по ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура” 2014-2020” приета с Решение ……………………………. 

на УС на Агенция "Пътна инфраструктура"; 
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4. Да прилагат в своята работа действащата нормативна уредба в сектора – Закон за 

устройство на територията, Закон за обществените поръчки, Закона за пътищата, 

Техническа спецификация на АПИ, европейските регламенти и др.  

5. Да се ръководят от правилата и процедурите за усвояване на средства от 

Европейските фондове; 

6. Да познават сключените с изпълнителите договори по проекта, Формуляра за 

кандидатстване за финансиране (Апликационна форма), Договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, Процедурния наръчник на Агенция “Пътна 

инфраструктура” – бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 и Процедурния наръчник на 

Управляващия орган на ОПТТИ 2014-2020 към МТИТС. 

 

III. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ на членовете на Екипа 

 

1. Ръководител проект: 

 Отговаря за административното и финансовото управление на проекта; 

 Осъществява взаимодействие с държавни и местни органи и организации, 

имащи отношение към проекта; 

 Изготвя встъпителен годишен доклад за напредъка по проект, 

периодични доклади за напредъка по проект, окончателния доклад по проекта и 

доклада за дълготрайност на приключил проект, които се одобряват от член на 

Управителния съвет на АПИ и изпращат в УО на ОПТТИ, съгласно Условията 

за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ; 

 Води кореспонденцията със страните по договорите в рамките на проекта 

по установения ред, както и подготвя и съгласува кореспонденция с 

Управляващия орган във връзка с проекта, Министерство на регионалното 

развитие, Министерство на финансите и други ведомства; 

 Участва в работни срещи, форуми и изяви, организирани от 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

Министерство на регионалното развитие, Министерство на финансите, 

Европейската комисия и други институции ангажирани с изпълнението на 

пътните проекти, финансирани от Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“; 

 След оправомощаване с изрично посочване на конкретните права на 

потребителите на Информационната система за управление и наблюдение 

(ИСУН) на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд на ЕС в Република България, да въвежда и актуализира 

информация в системата;  
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 Осъществява оперативното управление и координация на дейностите по 

изпълнението на проекта, контролира стриктното спазване на технологично-

строителната програма за изпълнение на проекта, което координира тясно с 

дирекция ИПОПТТИ 2014-2020; 

 Ръководи и контролира работата на екипа, планира дейността на екипа, 

предлага на директора на ДИПОПТТИ 2014-2020 привличането на външни 

експерти в екипа или освобождаването на вече включените в екипа членове; 

 Осъществява контрол върху изпълнението на сключените договори в 

рамките на договора за безвъзмездна финансова помощ за проекта; 

 Съдейства при осъществяване на връзките и взаимодействията между 

всички свързани с проекта лица, организира и съдейства за координацията с цел 

сътрудничеството между страните, участващи в проекта;  

 Съдейства на одитни и други контролиращи  органи и при необходимост 

представя пред Управителния съвет на АПИ и директора на дирекция 

ИПОПТТИ 2014-2020 становища по резултатите от извършени проверки от 

одитни и други компетентни органи, както и информация за 

предложените/предприетите от него корективни действия; 

 Следи за евентуално наложените финансови корекции и изплащането им, 

като координира с отговорните за това експерти – финансист от ЕУП и ДОППО; 

 Уведомява  УС на АПИ  директора на дирекция ИПОПТТИ 2014-2020 за 

възникнали обстоятелства, които биха довели до забавяне  изпълнението на 

проекта и предлага корективни мерки; 

 Изготвя доклади до УС на АПИ със съответни  предложения за  

оптимизиране изпълнението/управлението на проекта;  

 Съдейства за осигуряване на необходимата информация за целите на 

мерките за публичност и визуализация на проекта при изработване на 

билбордове, постоянни упоменателни табели, при изявления за пресата, при 

публикуване информация със снимков материал в интернет страницата на АПИ 

и областните администрации, при излъчване на информационни съобщения по 

местни електронни медии, съобразени с Регламентите на Комисията относно 

осъществяване на мерките по информация и публичност от бенефициенти по 

ОПТТИ. 

 Предприема и ръководи действията по отстраняване на проявилите се 

дефекти във физическото изпълнение на проекта в рамките на гаранционния 

период за осигуряване устойчивостта на инвестицията. За целта известява 
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официално Изпълнителя за задълженията му по отстраняването на дефектите и 

нередностите по обекта и определя срок за изпълнението. Съвместно с експерта 

- регионален мониторинг от ОПУ контролира качественото изпълнение на 

извършваните СМР; 

 Изпълнява и други конкретно възложени задачи от директора на 

дирекция ИПОПТТИ 2014-2020 и/или от УС на АПИ свързани с длъжността. 

 

2. Координатор на проекта: 

 Подпомага Ръководителя на проекта и изпълнява дейностите на 

Ръководителя на проекта при неговото отсъствие с права, писмено делегирани 

му от Ръководителя на проекта и съгласувани с УС на АПИ; 

 Осъществява координация между членовете на екипа и страните по 

договорите към проекта; 

 Изготвя контролните листа за встъпителен годишен доклад за напредъка 

по проект, периодични доклади за напредъка по проект, окончателния доклад по 

проекта и доклада за дълготрайност на приключил проект, като го съгласува със 

съответните отговорни служители в АПИ, предоставя ги за одобрение от член на 

Управителния съвет на АПИ, съгласно Условията за изпълнение на одобрени 

проекти по ОПТТИ; 

 Подпомага Ръководителя на проекта при изготвянето на встъпителен 

годишен доклад за напредъка по проект, периодични доклади за напредъка по 

проект, окончателния доклад по проекта и доклада за дълготрайност на 

приключил проект, които се одобряват от член на Управителния съвет на АПИ и 

ги въвежда ИСУН 2020, съгласно Условията за изпълнение на одобрени проекти 

по ОПТТИ; 

 Изпълнява функциите на контактна точка при кореспонденция между 

екипа за управление на проекта и Управляващия орган на ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура 2014-2020” и други органи и институции във 

връзка с изпълнение на проекта, като подготвя цялата необходима 

кореспонденция до съответните ведомства въз основа на подадената от 

Ръководителя информация в хода на изпълнението на проекта; 

 Участва в работни месечни и извънредни срещи с контрагентите; 

 Участва в проверки на място извършвани от УО на ОПТТИ 2014-2020, 

след което изготвя план за изпълнение съгласно дадените препоръки и 

проследява за изпълнението им в срок; 



          
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 
13.4.5.6 

Заповед на Председателя на УС на АПИ за сформиране на 

екип за подготовка/изпълнение и управление на проект 
Версия:  2 Дата:   Януари 2017 г.  

 

 887 

 Извършва оценката по тримесечния мониторинг  по Плана за управление 

на рисковете и Плана за ограничаване въздействието на рисковете по проекта, 

които следва да са подписани на ръководителя на проекта; 

 След оправомощаване с изрично посочване на конкретните права на 

потребителите на Информационната система за управление и наблюдение 

(ИСУН 2020) на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд на ЕС в Република България, да въвежда и актуализира 

информация в системата; 

 Съдейства на одитни и други контролиращи  органи и при необходимост 

представя пред Управителния съвет на АПИ и директора на дирекция 

ИПОПТТИ 2014-2020 становища по резултатите от извършени проверки от 

одитни и други компетентни органи, както и информация за 

предложените/предприетите от него корективни действия; 

 Изпълнява и други задачи, пряко възложени от Ръководителя на проекта 

във връзка с управлението на проекта и в рамките на своята компетентност; 

 Изпълнява и други конкретно възложени задачи от директора на 

дирекция ИПОПТТИ 2014-2020 и/или от УС на АПИ свързани с длъжността; 

 

 

3. Заместник Ръководител на инфраструктурен проект/ Ръководител на ЛОТ 

 Изпълнява пряко възложени задачи от Ръководителя и Координатора, 

касаещи проекта/ЛОТА; 

 Подпомага Ръководителя на проекта и изпълнява дейностите на 

Ръководителя на проекта при неговото отсъствие с права, писменно делегирани 

му от Ръководителя на проекта и съгласувани с УС на АПИ; 

 Подпомага Ръководителя и Координатора при водене на кореспонденция 

между страните по договорите, сключени за изпълнението на проекта/ЛОТА; 

 Участва при разрешаване на проектни проблеми за проекта/ЛОТА 

съвместно с проектанта на обекта и предлага възможни технически решения на 

Ръководителя 

 Подпомага Ръководителя, Координатора и членовете на екипа като ги 

консултира във връзка с прилагане на лабораторни и полеви тестове за 

конкретния проект/ЛОТ, технология на изпълнение на работите и др. въпроси от 

техническо естество по време на изпълнение на проекта; 
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 Чрез ежеседмични/ежедневни проверки на място и постоянни 

документални проверки, следи за фактическия напредък на проекта/ЛОТА и 

информира Ръководителя и Координатора на проекта за спазване на графика за 

изпълнение на дейностите; 

 Участва в месечни и извънредни срещи с контрагентите за конкретния 

ЛОТ от проекта, за което информира Ръководителя и Координатора на проекта; 

 Упражнява периодичен контрол при изпълнението на всички видове СМР 

на обекта, по отношение на съответствието им с проекта, изискванията на 

Техническата спецификация и съответните стандарти; 

 Запознава Ръководителя на проекта с предложените от строителния 

надзор технически решения за изпълнение на обекта; 

 Изпълнява и други конкретно възложени задачи от директора на 

дирекция ИПОПТТИ 2014-2020 и/или от УС на АПИ свързани с длъжността; 

 

 4. Юрист: 

 Осигурява съответствие на отделни компоненти на проекта с 

действащото българско и европейско законодателство в областта на 

обществените поръчки; 

 Съдейства в дейностите по подготовката на договорите с Изпълнителите 

и Консултанта на отделните дейности по проекта; 

 Подпомага Ръководителя и екипа на проекта, като предоставя становища 

и предлага решения, свързани със законосъобразно изпълнение на съответните 

дейности по проекта; 

 Изготвя правни становища и съгласува кореспонденция, свързана с 

изпълнението на проекта и извършени проверки от одитиращи институции, 

Сертифициращия и Управляващия орган на ОПТТИ; 

 Съставя справки при одитни проверки относно проведената поръчка за 

проекта, като, ако е необходимо предоставя документи и дава разяснения на 

одитния екип; 

 Участва в изпълнението на дейностите по съгласуване на документации с 

компетентните органи; 

 Изготвя писма, отговори и предложения до съответните институции, 

Изпълнителя и Консултанта, като ги оформя надлежно (съгласува и събира 
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подписите в тях, подпечатва) и ако е необходимо ги представя за одобрение от 

Управителния съвет на АПИ, извежда ги в деловодството и ги изпраща; 

 Участва в разработването на вътрешните нормативни документи на 

проекта; 

 При необходимост участва в месечни и извънредни срещи с 

контрагентите; 

 Изпълнява и други конкретно възложени задачи от директора на 

дирекция ИПОПТТИ 2014-2020 и/или от УС на АПИ свързани с длъжността; 

 Изпълнява и други задачи, пряко възложени от Ръководителя на проекта 

във връзка с правното управлението на проекта и в рамките на своята 

компетентност. 

 

 5. Финансист: 

 Съставя финансови отчети, анализира и отразява общия размер и 

разпределение между източниците на финансиране; 

 Проверява и следи за  неправомерни разходи по проекта;  

 Изпълнява задачите си при спазване на съответните нормативно - 

регламентирани срокове и съгласно разпорежданията на ръководителя на 

проекта, както и такива, поставени от директора на дирекция ИПОПТТИ 2014-

2020 и/или от Управителния съвет на АПИ; 

 Проверява, приема и получава срещу подпис представените от 

изпълнителите по договорите за проекта данъчни фактури;  

 Извършва проверка на постъпилите документи във финансовата част; 

 Изготвя исканията за плащане на средства (авансово, междинни и 

окончателно),  като ги оформя надлежно (съгласува и събира подписите в тях, 

подпечатва) и ги представя за одобрение от Управителния съвет на АПИ, 

извежда ги в деловодството и ги предоставя на Управляващия орган на ОПТТИ 

за верификация, съгласно Условията за изпълнение на одобрени проекти по 

ОПТТИ; 

 След оправомощаване с изрично посочване на конкретните права на 

потребителите на Информационната система за управление и наблюдение 

(ИСУН)  на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и 
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Кохезионния фонд на ЕС в Република България, въвежда и актуализира 

информация в системата;  

 Координира и участва в изготвянето на анализи, доклади, други 

разработки, свързани с финансовите аспекти на изпълнението на проекта; 

 Съдейства за отразяване на финансови промени в бюджета на проекта, 

ако такива са необходими, и след одобрение от Управляващия орган на 

програмата;  

 Анализира изпълнението на бюджетната рамка на проекта, разработва и 

представя на ръководителя предложения за управленски решения на проблеми и 

въпроси в областта на финансирането на проекта; 

 Изготвя и представя на ръководителя на проекта финансови отчети  за 

изпълнението на проекта, съгласно изискванията на Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020”; 

 Осигурява на ръководителя на проекта и директора на дирекция 

ИПОПТТИ 2014-2020 ежеседмично актуални справки за: прогноза за плащания 

по проекта по програмата (ДБФП) по месеци, плащания по проекта от бюджетни 

средства (ако има такива), справка финансови отчети искания за плащане, 

справка за подадените за верифициране средства, както и за верифицираните 

такива и справка за разплатените средства по договорите с изпълнителите;   

 Подпомага Ръководителя на проекта при изготвянето на встъпителен 

годишен доклад за напредъка по проект, периодични доклади за напредъка по 

проект и окончателния доклад по проекта. 

 Съдейства на одитни и други контролиращи  органи, като предоставя 

изисканите искания за плащане и ако е необходимо предоставя на одитния 

екип/проверяващите разяснения (устни и/или писмени); 

 Изпълнява и други конкретно възложени задачи от директора на 

дирекция ИПОПТТИ 2014-2020 и/или от УС на АПИ свързани с длъжността; 

 Изпълнява и други задачи, пряко възложени от Ръководителя на проекта 

във връзка с правното управлението на проекта и в рамките на своята 

компетентност. 

 

 6. Технически експерт: 

 Участва при разрешаване на проектни проблеми съвместно с проектанта 

на обекта, предлага възможни технически решения на Ръководителя, 
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Координатора и на останалите членове на екипа, както и на всички участници в 

изпълнението на проекта; 

 Подпомага Ръководителя, Координатора и членовете на екипа като ги 

консултира във връзка с прилагане на лабораторни и полеви тестове, технология 

на изпълнение на работите и др. въпроси от техническо естество по време на 

изпълнение на проекта; 

 Следи за фактическия напредък и информира Ръководителя и 

Координатора на проекта за спазване на графика за изпълнение на дейностите в 

проекта; 

 Следи за изпълнението на дейностите на всеки етап от реализирането на 

проекта - от допълнителното проектиране до въвеждането на обекта в 

експлоатация и окончателното му приключване; 

 Следи за своевременно съставяне на техническата документация по време 

на строителството и за съответствието й с действащата нормативна уредба и 

Техническата спецификация на проекта; 

 Съдейства за издаване на акт 15, осигурява документацията и съдейства 

на приемателната комисия за акт 16; 

 Подпомага Ръководителя на проекта при извършването на одити и 

проверки на място; 

 Упражнява периодичен контрол при изпълнението на всички видове СМР 

на обекта, по отношение на съответствието им с проекта, изискванията на 

Техническата спецификация и съответните стандарти; 

 Изпълнява и други конкретно възложени задачи от директора на 

дирекция ИПОПТТИ 2014-2020 и/или от УС на АПИ свързани с длъжността; 

 Изпълнява и други задачи, пряко възложени от Ръководителя на проекта 

във връзка с правното управлението на проекта и в рамките на своята 

компетентност. 

 

7. Регионален мониторинг: 

 Изпълнява задачи пряко възложени от Ръководителя на проекта и/или 

координатора на проекта и/или Заместник ръководителя на проекта/ЛОТА; 
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 Осъществява постоянен контрол за фактическия напредък и информира 

Ръководителя/Заместник ръководителя на проекта за спазване на графика за 

изпълнение на всички дейности в проекта; 

 Отговаря за практическите аспекти на реализацията на проекта, в т.ч. за 

подпомагане на комуникацията с ведомствата на местно ниво, имащи 

отношение към реализацията на проекта;  

 Участва в седмични и месечни координационни срещи между страните по 

сключените договори за изпълнението на проекта/ЛОТА, за резултатите, от 

които информира Ръководителя на проекта;  

 Участва при разрешаване на проектни проблеми, касаещи проекта 

съвместно с проектанта, като предлага възможни решения на 

Ръководителя/Заместник ръководителя и на останалите членове на екипа; 

 Контролира своевременното съставяне на техническата документация по 

време на строителството, както и съответствието й с действащата нормативна 

уредба; 

 Изготвя месечни доклади за извършената дейност от строителя, авторския 

и строителен надзор на проекта, и ги предоставя на Ръководителя на Екипа; 

 Предприема действията по създаване на временна организация на 

движението с оглед отстраняване на проявилите се дефекти във физическото 

изпълнение на проекта в рамките на гаранционния период за осигуряване 

устойчивостта на инвестицията. Контролира качественото и срочно изпълнение 

на извършваните СМР от Изпълнителя. Осигурява незабавно доказателства по 

обективирането на извършените СМР, като тристранни Протоколи, Констативни 

Протоколи, доказателствен снимков материал; 

 Следи за състоянието на временните и постоянни упоменателни табели за 

информация и публичност на инвестиционния проект, финансиран по ОПТТИ 

2014-2020 и сигнализира за евентуалното нарушение на целостта им; 

 Изпълнява и други конкретно възложени задачи от директора на 

дирекция ИПОПТТИ 2014-2020 и/или от УС на АПИ свързани с длъжността; 

 Изпълнява и други задачи, пряко възложени от Ръководителя на проекта 

във връзка с правното управлението на проекта и в рамките на своята 

компетентност. 
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  Екипът е ангажиран с поддържането и съхранението на всички документи, 

съставени и получени по време на изпълнението на проекта, като за целта му се 

предоставя архивно помещение. 

 

             Дейностите по управление на проекта да бъдат възложени чрез подписване на 

граждански договори с отделните членове на екипа за управление на проекта, които не 

са служители на дирекция ИПОПТТИ 2014-2020, в съответствие с разпоредбите на 

Методиката за възлагане на задължения, формиране и изплащане на възнаграждения на 

лицата, участващи в изпълнението и управлението на проекти по Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. с бенефициент Агенция 

„Пътна инфраструктура” за приемане на национални правила за допустимост на 

разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз за финансовата рамка 2014-2020 г. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на ръководителя и членовете на 

екипа, до членовете на Управителния съвет на АПИ, директорите на дирекции 

„Изпълнение на проекти ОПТТИ 2014-2020”, „Анализ на риска и оперативен контрол”, 

„Обществени поръчки и правно обслужване”, „Бюджет, финанси и разплащания по 

проекти”, „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури” и съответните 

длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на ................ – член на УС на 

АПИ. 

 

 ...................................................... 

Председател на Управителния съвет на АПИ 
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Месечна справка за подготовка на проект, 
предвиден за финансиране по ОП 

„Транспорт и транспортна инфраструктура” 
2014 – 2020 г. 
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МЕСЕЧНА СПРАВКА  

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ ........................... ПРЕДВИДЕН ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И 

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2020 г.  

Месец .............. 

 
Изпълнени дейности и 

налична документация 

Предстоящи дейности 

и срок за изпълнение 
Забележки 

Проект 

Кратко описание    

Прединвести- 

ционни 

проучвания 
 

 

 

 

Анализ «Разходи – Ползи»  
 

 

 

Доклад за ОВОС            - Обществени 

обсъждания 

- Решение на компетентния орган 
 

 

 

 

Работен проект 

- Доклад за съответствие 

- Решение на компетентния орган 

   

Подробен устройствен план/ 

парцеларен план 

- Решение на компетентния орган 

   

Процедури по отчуждаване на земя 

- Оценка на имотите 

- Решение на МС за отчуждителна 

процедура 

- Плащане 

 

 

 

 

 

Археологически проучвания    

Формуляр за кандидатстване по ОП 

«Транспорт и трансроптна 

инфраструктура» 
   

Техническа помощ от JASPERS    

Подготовка на тръжни документи, 

стартиране на тръжни процедури    

Сключване на договори за 

строителство и строителен надзор 
   

Разрешително за строеж    

Начало на строителни работи    
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Вътрешни правила за реда и организацията 
на документооборота в Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) 
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Приложение 14.2.1 
 

Класификатор за архивиране и начин на 
подреждане на проектите по Оперативна 

програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура” 2014-2020 г. 
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КЛАСИФИКАТОР 

ЗА АРХИВИРАНЕ И НАЧИН  НА ПОДРЕЖДАНЕ 

НА ПРОЕКТИТЕ ПО  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И 

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2020 г. 
 

 

РАЗДЕЛ 1000 - ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ 

1100 - ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ И СКЛЮЧЕНИ КЪМ ТЯХ ДОГОВОРИ 

1100. хх –Постоянно досие (папка-„майка”) Тръжно досие на процедура за 

изготвяне на Идеен проект/Технически проект  

 Коментари и съгласуване с УО 

 Обявяване на процедурата 

 Предварително обявление 

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

 Обявление за обществена поръчка 

 Документация за участие в процедурата 

 Справки и копия на фактури за закупени тръжни документации 

 Кореспонденция по ЗОП – въпроси и отговори 

 Списък на получените оферти за участие в процедурата – лицата на пликовете от 

офертите на участниците 

 Заповед за назначаване на комисия за провеждане  на процедурата, изменения 

 Декларации по ЗОП на назначената комисия 

 Протоколи и доклади (по чл.90) на комисията за провеждане на процедурата 

 Покани/Уведомителни писма за отваряне на ценовите предложения 

 Присъствени листа и пълномощни 

 Решение за определяне на изпълнител 
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 Уведомителни писма относно Решението 

 Писма и копия на банкови гаранции 

 Документи свързани с обжалване на тръжната процедура, приемо-предавателни 

протоколи и други 

 Договор с избрания изпълнител 

1101.хх – Оферти на участниците към процедура за изготвяне на Идеен 

проект/Технически проект  

1200.хх -Постоянно досие (папка-„майка”) Тръжно досие на процедура за 

Изработване на Доклад за ОВОС, Оценка за съвместимост,  план за управление на 

околната среда и план за собствен екологичен мониторинг 

 Коментари и съгласуване с УО 

 Обявяване на процедурата 

 Предварително обявление 

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

 Обявление за обществена поръчка 

 Документация за участие в процедурата 

 Справки и копия на фактури за закупени тръжни документации 

 Кореспонденция по ЗОП – въпроси и отговори 

 Списък на получените оферти за участие в процедурата – лицата на пликовете от 

офертите на участниците 

 Заповед за назначаване на комисия за провеждане  на процедурата, изменения 

 Декларации по ЗОП на назначената комисия 

 Протоколи и доклади (по чл.90) на комисията за провеждане на процедурата 

 Покани/Уведомителни писма за отваряне на ценовите предложения 

 Присъствени листа и пълномощни 

 Решение за определяне на изпълнител 

 Уведомителни писма относно Решението 
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 Писма и копия на банкови гаранции 

 Документи свързани с обжалване на тръжната процедура, приемо-предавателни 

протоколи и други 

 Договор с избрания изпълнител 

1201. хх – Оферти на участниците към процедура за Изработване на Доклад за 

ОВОС, Оценка за съвместимост,  план за управление на околната среда и план за 

собствен екологичен мониторинг 

1300.хх - Постоянно досие (папка-„майка”) Тръжно досие на процедура за 

изпълнение на Археологически проучвания 

 Сключване на договор за предварителен обход на трасето 

 Обход на трасето 

 Протокол от обход на трасето 

 Сключване на договор за извършване спасителни археологически дейности 

 Извършване на спасителни археологически дейности 

 Протокол за освобождаване на трасето за строителство 

 Договор с избрания изпълнител 

1301.хх - Оферти на участниците към процедура за изпълнение на Археологически 

проучвания 

1400.хх -Постоянно досие (папка-„майка”) Тръжно досие на процедура за избор на 

консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния 

проект и изработване на комплексен доклад 

1401.хх -Оферти на участниците към процедура за избор на консултант за 

извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 

изработване на комплексен доклад 

1500.хх -Постоянно досие (папка-„майка”) Тръжно досие на процедура за избор на 

изпълнител на одит (одит пътна безопасност на различен етап от проекта) 

1501.хх -Оферти на участниците към процедура за избор на изпълнител на одит 

(одит пътна безопасност на различен етап от проекта)  

1600.хх -Постоянно досие (папка-„майка”) Тръжно досие на процедураза 

изработване на формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 

 Коментари и съгласуване с УО 

 Обявяване на процедурата 

 Предварително обявление 



          
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 
14.2.1 

КЛАСИФИКАТОР ЗА АРХИВИРАНЕ И НАЧИН  НА ПОДРЕЖДАНЕ 

НА ПРОЕКТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ И 

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2020 г. 
Версия: 2 Дата:  Януари 2017 г.  

 

 917 

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

 Обявление за обществена поръчка 

 Документация за участие в процедурата 

 Справки и копия на фактури за закупени тръжни документации 

 Кореспонденция по ЗОП – въпроси и отговори 

 Списък на получените оферти за участие в процедурата – лицата на пликовете от 

офертите на участниците 

 Заповед за назначаване на комисия за провеждане  на процедурата, изменения 

 Декларации по ЗОП на назначената комисия 

 Протоколи и доклади (по чл.90) на комисията за провеждане на процедурата 

 Покани/Уведомителни писма за отваряне на ценовите предложения 

 Присъствени листа и пълномощни 

 Решение за определяне на изпълнител 

 Уведомителни писма относно Решението 

 Писма и копия на банкови гаранции 

 Документи свързани с обжалване на тръжната процедура, приемо-предавателни 

протоколи и други 

 Договор с избрания изпълнител 

 

1601. хх - Оферти на участниците към процедура за изработване на формуляр за 

кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 

1700.хх - Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 

(Апликационна форма) 

 Кореспонденция и съгласувателни писма от JASPERS, УО на ОПТТИ и ЕК 

1701.хх - Договор за безвъзмездна финансова помощ 

 Анекси към договора 

 

1800.хх - Инвестиционен проект 

 Съгласувателни писма и становища от експлоатационни и съгласувателни         

инстанции (КАТ, ВИК, ЕОН, ГДПБЗН, и пр.) 
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 Парцеларен план и съгласувателни писма от ведомствата, Комисия по 

земеделски земи и др., заповеди от МРРБ, Решения на Министерски съвет 

 Доклад по Решение по ОВОС 

 Оценка за съвместимост 

 План за собствен мониторинг 

 Комплексен доклад за оценка на съответствието 

 Заявление към МРРБ за одобрение на Техническия проект и Разрешение за 

строеж  

 Проект част „Геология” 

 Проект част „Пътна” 

 Проект част „Големи съоръжения” 

 Проект част „Инженерни мрежи” 

 Проект част „Ландшафтно оформяне” 

 Проект част „Сигнализация” 

 Таблици 

 Количествени сметки 

 Обобщена количествена сметка 

1900.хх Заповед от управителния съвет на АПИ за определяне на екип за 

управление на проекта 

 Изменения към заповедта 

 

РАЗДЕЛ 2000 -ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 

2100.хх - Постоянно досие (папка-„майка”) Тръжно досие на процедура за избор на 

изпълнител на строително-монтажни работи (СМР): 

 Коментари и съгласуване с УО 

 Обявяване на процедурата 

 Предварително обявление 

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

 Обявление за обществена поръчка 
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 Документация за участие в процедурата 

 Справки и копия на фактури за закупени тръжни документации 

 Кореспонденция по ЗОП – въпроси и отговори 

 Списък на получените оферти за участие в процедурата – лицата на пликовете от 

офертите на участниците 

 Заповед за назначаване на комисия за провеждане  на процедурата, изменения 

 Декларации по ЗОП на назначената комисия 

 Протоколи и доклади (по чл.90) на комисията за провеждане на процедурата 

 Покани/Уведомителни писма за отваряне на ценовите предложения 

 Присъствени листа и пълномощни 

 Решение за определяне на изпълнител 

 Уведомителни писма относно Решението 

 Писма и копия на банкови гаранции 

 Документи свързани с обжалване на тръжната процедура, приемо-предавателни 

протоколи и други 

 Договор с избрания изпълнител 

 

2101.хх - Оферти на участниците към процедура за избор на изпълнител на 

строително-монтажни работи (СМР) 

 

2200.хх - Постоянно досие (папка-„майка”) Тръжно досие на процедура за избор на 

изпълнител на авторски надзор  

2201.хх - Оферти на участниците към процедура за избор на изпълнител на 

авторски надзор  

 

2300.хх - Постоянно досие (папка-„майка”) Тръжно досие на процедура за избор на 

изпълнител на публичности комуникация 

 Отчети, доклади на изпълнителя по договор за публичност и комуникация 

 

2301.хх - Оферти на участниците към процедура за избор на изпълнител на 

публичност и комуникация  
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2400.хх-Постоянно досие (папка-„майка”) Тръжно досие на процедура за избор на 

изпълнител на строителен надзор(СН)/консултант 

 Коментари и съгласуване с УО 

 Обявяване на процедурата 

 Предварително обявление 

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

 Обявление за обществена поръчка 

 Документация за участие в процедурата 

 Справки и копия на фактури за закупени тръжни документации 

 Кореспонденция по ЗОП – въпроси и отговори 

 Списък на получените оферти за участие в процедурата – лицата на пликовете от 

офертите на участниците 

 Заповед за назначаване на комисия за провеждане  на процедурата, изменения 

 Декларации по ЗОП на назначената комисия 

 Протоколи и доклади (по чл.90) на комисията за провеждане на процедурата 

 Покани/Уведомителни писма за отваряне на ценовите предложения 

 Присъствени листа и пълномощни 

 Решение за определяне на изпълнител 

 Уведомителни писма относно Решението 

 Писма и копия на банкови гаранции 

 Документи свързани с обжалване на тръжната процедура, приемо-предавателни 

протоколи и други 

 Договор с избрания изпълнител 

 

2401.хх - Оферти на участниците къмпроцедура за избор на изпълнител на 

строителен надзор (СН)/консултант 

 

2500.хх - Преработена технологично-строителна програма 

 технология на изпълнение 

 график за изпълнение 
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 съгласувателни писма от консултанта и възложителя и др. 

 

2600.хх - Междинни сертификати за строително-монтажни работи 

 Междинен сертификат за изпълнени СМР; 

 Частичен сертификат за изпълнени СМР; 

 Окончателен сертификат за изпълнени СМР; 

 Протоколи и актове по Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството; 

 Кореспонденция с изпълнител, консултант 

 

2700.хх - Сертификати/Актове за извършена услуга или доставка по договор 

 Сертификат/акт за извършена услуга/доставка; 

 Кореспонденция с изпълнителя 

 

2800.хх – Доклади 

2810.хх - Доклади от Консултанта/Строителния надзор 

 Седмични/месечни 

 Окончателен 

 

2820.хх - Доклади от изпълнителя на СМР 

 месечни 

2830.хх - Доклади от ИМП и ЕУП 

2900.хх - Кореспонденция с изпълнители по договори, ведомства, вътрешни звена 

и др. 

 

РАЗДЕЛ 3000 - ЕКЗЕКУТИВИ 

 

РАЗДЕЛ 4000 - ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИ ПО ОПТТИ 

4100.хх - Искания за авансово плащане (Приложение 24.9 от ПНУИОПТ на УО на 

ОПТ), контролен листа за проверка (Приложение 24.9.1 от ПНУИОПТ на УО на ОПТ), 

кореспонденция с УО на ОПТ; 

4200.хх - Искания за възстановяване на плащания (искане за 

междинно/окончателно плащане) (Приложение от ПНУИОПТТИ на УО на ОПТТИ), 

контролен листа за проверка (Приложение от ПНУИОПТТИ на УО на ОПТТИ), 

кореспонденция с УО на ОПТТИ; 



          
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 
14.2.1 

КЛАСИФИКАТОР ЗА АРХИВИРАНЕ И НАЧИН  НА ПОДРЕЖДАНЕ 

НА ПРОЕКТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ И 

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2020 г. 
Версия: 2 Дата:  Януари 2017 г.  

 

 922 

4300.хх - Финансов отчет (Приложение от ПНУИОПТТИ на УО на ОПТТИ), 

контролен листа за проверка (Приложение от ПНУИОПТТИ на УО на ОПТТИ), 

кореспонденция с УО на ОПТТИ; 

 

РАЗДЕЛ 5000 - ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТА 

5100.хх - месечни доклади за напредък на проекта (Приложение от ПНУИОПТТИ на 

УО на ОПТТИ), контролен листа за проверка (Приложение от ПН на Бенефициента), 

кореспонденция с УО на ОПТТИ; 

5200.хх - годишен доклад за напредък на проекта (Приложение от ПНУИОПТТИ на УО 

на ОПТТИ), контролен листа за проверка (Приложение от ПН на Бенефициента), 

кореспонденция с УО на ОПТТИ; 

5300.хх -окончателен доклад за напредък на проекта (Приложение от ПНУИОПТТИ на 

УО на ОПТТИ), контролен листа за проверка (Приложение от ПН на Бенефициента), 

кореспонденция с УО на ОПТТИ; 

5400.хх - коригирани отчетни доклади, контролен листа за проверка, кореспонденция с 

УО на ОПТТИ; 

5500.хх - отчет за изпълнението на мерките за информация и публичност на проект 

финансиран по ОПТТИ (Приложение от ПН на Бенефициента), контролен листа за 

проверка (Приложение от ПН на Бенефициента), кореспонденция с УО на ОПТТИ; 

5600.хх - коригирани отчет за изпълнението на мерките за информация и публичност на 

проект финансиран по ОПТ, контролен листа за проверка, кореспонденция с УО на 

ОПТ 

 

РАЗДЕЛ 6000 - ОДИТИ И ПРОВЕРКИ 

6100.хх - Проверка на място № … от УО на ОПТТИ 

 доклад от УО на ОПТТИ 

 план за действие на Бенефициента; 

 кореспонденция 

6200.хх - Проверка на място № … от други контролни органи (ОСЕС, Вътрешен 

одит и др.) 

 доклад от УО на ОПТТИ 

 план за действие на Бенефициента; 

 кореспонденция 

6300.хх –проведен Одит по Пътна безопасност 

 предварителен одитен доклад 

 окончателен одитен доклад 

 кореспонденция 
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РАЗДЕЛ 7000 - ПРОВЕРКИ НА МЯСТО ОТ ДИРЕКЦИЯ „АНАЛИЗ НА РИСКА И 

ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ” 

7100.хх - план за управление на риска; 

7200.хх - изменения на плана за управление на риска; 

7300.хх - доклади от проверка на място 

7400.хх - кореспонденция 

 

 

РАЗДЕЛ 8000 - СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ 

8100.хх - регистър на сигналите и кореспонденция 

8200.хх – жалби - кореспонденция, отговори до засегнатите лица 

 

 

Забележки: 

 

               Документите в класьорите се подреждат по хронологичен ред, спрямо 

Класификатора. Най-актуалния документ е най-отгоре, а след него следват по-

старите. Номерацията върви обратно (т.е. стр.1 е най-отдолу). Ако два или 

повече класьора са заедно, номерацията им продължава. 

Контролните листове се поставят след документацията, за която се отнасят. 

            Офертите на участниците в открита процедура не се преподреждат и не 

се номерират. 

           При наличието на повече от едно копие (един екземпляр) на документи в 

Архива, излишните копия се отделят и предават отделно, извън архивното досие. 

Изключение правят някои документи, които е добре да бъдат в повече копия, в 

различните класьори. 

          Възможно е реда на подреждане на Исканията за плащане или други 

документи да е различен за различни проекти по ОПТТИ, изпълнявани в различни 

периоди, поради честите промени на Указанията и пакетите документи на 

Управляващия орган на ОПТТИ. Някои приложения от по-стари версии е 

възможно да липсват,  тъй като са обединени в други документи от по-нови 

версии. 
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Приложение 15.1.1 

Доклад за изпълнението на дейностите по 
информация и публичност за проект по 

ОПТТИ 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА –  

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА И ИЗБРАНИЯ /ТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ/И  

 

Наименование на Бенефициента  

Адрес  

 

Лице за контакти на Бенефициента, 

отговорно за мерките за информация и 

публичност 

 

Адрес  

Тел.  

Факс  

E-mail  

 

Наименование на изпълнителя  

Лице за контакти, отговорно за мерките за 

информация и публичност
1
 

 

Адрес  

Тел.  

Факс  

E-mail  

 

 

 

 

 

 

ОБЩ БЮДЖЕТ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ 

ПРОЕКТ (КПИП) 

                                                 
1
 Попълва се поотделно за всеки избран изпълнител, в случаите, когато мерките за информация и 

публичност са прехвърлени на изпълнителя/те 
2
 Попълва се в случаите, когато мерките за информация и публичност са прехвърлени на изпълнителя/те 

Наименование на инженер-консултанта   

Лице за контакти, отговорно за мерките за 

информация и публичност
2
 

 

Адрес  

Тел.  

Факс  

E-mail  
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Източници на финансиране Стойност в лева % 

ЕФРР/КФ   

Национално съ-финансиране към отпусната 

безвъзмездна помощ 

  

Други (собствени за избрания изпълнител 

средства и др.) 

  

Общо    

 

2. ОПИСАНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 

 

2. 1. Извършени дейности преди отчетния период  

(отбелязват се на кратко най-важните дейности в изпълнение на КПИП план преди 

отчетния период) 

 

2. 2. Напредък в изпълнението на КПИП през отчетния период 

(подробно се описват извършените дейности  през отчетния период) 

 

2. 3 Планирани дейности в изпълнение на КПИП през следващия отчетен период 

(подробно се описват предстоящите дейности с индикативни  срокове) 

 

3. КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ИНЖЕНЕР-

КОНСУЛТАНТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
3
 

 (подробно се описват извършените дейности  през отчетния период) 

 

4. КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ 

БЕНЕФИЦИЕНТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
4
 

(подробно се описват извършените дейности през отчетния период) 

 

 

 

                                                 
3
 Попълва се в случаите, когато задълженията за мерките за информация и публичност са прехвърлени на 

изпълнителя/те 
4
 Попълва се в случаите, когато задълженията за мерките за информация и публичност са прехвърлени на 

изпълнителя/те 
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5. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КПИП  

              /стойност в лева/ 

  Индикативен 

бюджет на 

КПИП* 

Изплатени 

през 

предходните 

периоди 

средства 

Изплатени 

през 

отчетния 

период 

средства  

Обща 

стойност на 

изплатените 

средства  

Степен на 

усвояване на 

бюджета спрямо 

бюджета за 

съответната 

година 

Степен на 

усвояване на 

бюджета 

спрямо общия 

бюджет на 

КПИП 

  1 2 3 4= 2+3 5 = 4/N % 6 = 4/Y % 

 Първо 

тримесечие 
      

 Второ 

тримесечие 
      

 Трето 

тримесечие 
      

 Четвърто 

тримесечие 
      

N1 Общо за 

20……. г. 

      

 Първо 

тримесечие 

      

N2 Общо за 

20……. г. 

      

Y Общо за 

КПИП 

20 000      

* Съгласно представения в одобрения Комуникационен план бюджет  

 

6. ИЗМЕРИМИ ИНДИКАТОРИ  

 

6.1. Индикатори за изпълнение на КПИП 
 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност* 

Предходна 

стойност 

Настояща 

стойност 

Изменение 

1 2 3 4 5 6=5-4 

      

      

      

      
* Съгласно одобрения КПИП  
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6.2. Индикатори за изпълнение на мерките за информация и публичност на 

проекти, финансирани от ОПТТИ, изпълнени от Бенефициента
5
  

 

Индикатор Мерна 

единица 

Предходна 

стойност 

Настояща 

стойност 

Изменение 

1 2 3 4 5=4-3 

     

     

     

 

6.3. Обобщена информация за изпълнените комуникационни дейности по проекта
6
 

(отразяват се всички  комуникационни дейности, изпълнени от бенефициента, 

инженер-консултанта  и изпълнителя/те/ през отчетния период) 

 

Дейност Мерна 

единица 

Предходна 

стойност 

Настояща 

стойност 

Изменение 

1 2 3 4 5=4-3 

     

     

     

     

     

 

7. ТЕХНИЧЕСКИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

7.1. Извършени проверки на място от УО, включващи проверка на изпълнението на 

мерките за информация и публичност на проекти, финансирани от ОПТТИ  

 

Препоръки Стъпки за 

изпълнение на 

Срок за 

изпълнение на 

Отговорно/и 

лице/а 

Отчет на изпълнението 

на предприетите 

                                                 
5
 Попълва се в случаите, когато задълженията за мерките за информация и публичност са прехвърлени на 

изпълнителя/те 
6
 Попълва се в случаите, когато задълженията за мерките за информация и публичност са прехвърлени на 

изпълнителя/те 

 



 

 

Приложение: 9.06. 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНФОРМАЦИЯ 

И ПУБЛИЧНОСТ ЗА ПРОЕКТ 
 

МТИТС 
 

 
 

I  2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 

930 

направените 

препоръки 

отделните 

стъпки 

стъпки 

 

     

 

7.2. Извършени проверки на място от други институции, включващи проверка на 

изпълнението на мерките за информация и публичност на проекти, 

финансирани от ОПТТИ 

 

Препоръки Стъпки за 

изпълнение на 

направените 

препоръки 

Срок за 

изпълнение на 

отделните 

стъпки 

Отговорно/и 

лице/а 

Отчет на изпълнението 

на предприетите 

стъпки 

 

     

 

 

7.3.Извършени одити, включващи проверка на изпълнение на мерките за информация и 

публичност на проекти, финансирани от ОПТТИ 

(описват се одите в частта за направените предписания по отношение на мерките за 

информация и публичност, предприетите дейности за тяхното изпълнение) 

 

 

 
 

 Име/длъжност Дата Подпис 

Изготвил отчета    

Одобрил отчета    

 

 



 

 

Приложение: 9.06. 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНФОРМАЦИЯ 

И ПУБЛИЧНОСТ ЗА ПРОЕКТ 
 

МТИТС 
 

 
 

I  2017 

ПНУИ 

 на 

ОПТТИ 

2014-2020 

Версия 2 
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА: 

С настоящото декларирам, че: 

1. Данните, включени в настоящия отчет, са действителни и коректни. В случай, че при 

проверка се открият някакви отклонения, отговорност за това нося аз и структурата, която 

ме е упълномощила да подпиша настоящия отчет. 

2. Всички дейности по информация и публичност са осъществени в съответствие с 

принципите за добро финансово управление, добрите практики в областта на връзките с 

обществеността, както и в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на ЕК. 

3. Отчетен е реалният напредък на КПИП, в това число финансов и физически. 

4. Извършените дейности за изпълнение на дейностите по информация и публичност по 

проекта са надлежно документирани. 

5. Представена е пълната информация за извършените комуникационни дейности за 

популяризиране на проекта. 

6. При извършени одити и/или проверки не са констатирани слабости и пропуски при 

изпълнението на изискванията за информация и публичност, или ако са констатирани 

такива, е поет ангажимент за тяхното отстраняване, включително одобрен график с 

корективни мерки (когато е приложимо).  

7. Съхранявам копия на всички документи, доказващи изпълнението на отчетените дейности 

по информация и публичност, в съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013 и 

Общите условия за усвояване на безвъзмездна финансова помощ и изпълнение на проекти 

по Оперативна програма „Транспорт и транспортна ифраструктура” за осигуряване и 

поддържане на ефективна „одитна пътека”.  

 

 

Подпис: 

Име, фамилия, длъжност 

Дата: 
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Как да използваме Контролния лист:         

 Кутийките  отбелязват задължителните места за проверка.  

 Лицата, извършващи проверката, следва да проверят всеки критерий поотделно, като 

маркират съответствието с  в колоната, отговаряща на тяхната длъжност.  

 Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, в колоната 

“Забележки“ може да се отбележи с “N/A”, че съответният критерий е неприложим.  

 Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на контролния лист, като 

трябва да се отбележат с номер в колоната “Забележки”. 

 Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които 

следва да се изискат от бенефициента.  

 Контролните листи за проверка трябва да бъдат подписани от проверяващите лица. 
 

 

Наименование на проекта 

 

 

Регистрационен номер на проекта  

 

Приоритетна ос – номер и име  

Номер и дата на одобрение на 

Комуникационния план на 

инвестиционния проект  

 

Отчетен период  

 

Инспектор от отдел „Мониторинг“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ 

Име  

Телефон: 

Email: 

Ръководител на Екип за управление на проекта (ЕУП) 

Име : 

Телефон: 

Email: 

Експерт – титуляр от страна на Бенефициента, отговорен за изпълнението на мерките по 

информация и публичност 

Име :         

Телефон: 

Email: 

Експерт – заместник от страна на Бенефициента, отговорен за изпълнението на мерките по 

информация и публичност 

Име :         

Телефон: 

Email: 
 

 

 

 

Етап 1 - Подготовка и първи контрол:  Експерт – заместник от страна на Бенефициента, 

отговорен за изпълнението на мерките по информация и публичност  

Подготовката е започната на:  Дата : _____ / _____ / _______   
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 Елементи за проверка 

 

Подготовка 

и 1-ви 

Контрол 

Експерт - 

заместник 

2-ви Контрол 

Експерт - 

титуляр 

3-ти 

Контрол 

Ръководител 

ЕУП 

4-ти Контрол 

Инспектор от 

отдел 

„Мониторинг “ 

1 Отчетът е попълнен в изискуемия формат.      

2 
Информацията за отчетния период е отбелязана 

коректно. 
    

3 Данните за бенефициента са отбелязани коректно.     

4 
Данните за избрания/те изпълнител/и са отбелязани 

коректно. 
    

5 
Данните за инженер-консултанта са отбелязани 

коректно. 
    

6 
Представеният бюджет отговаря на заложения в 

КПИП индикативен бюджет . 
    

7 Описание на напредъка по изпълнение на КПИП:     

 
 Най-важни събития от развитието на КПИП 

преди отчетния период са отразени. 
    

 
 Напредъкът на КПИП през отчетния период е 

представен. 
    

 
 Планираните дейности за следващия отчетен 

период са представени с индикативни срокове. 
    

8 
Представени са комуникационните дейности, 

извършени от Инженер-консултанта. 
    

9 
Представени са комуникационните дейности, 

извършени от Бенефициента. 
    

10 Финансово изпълнение:     

 
 Стойността на изплатените през предходните 

периоди средства е попълнена и аритметически 

вярна. 

    

 
 Стойността на изплатените през отчетния период 

средства е попълнен  
    

 
 Калкулациите между редовете и колоните са 

аритметически верни . 
    

11 Измерими индикатори:     

 
 Индикаторите и техните целеви стойности, 

отговарят на заложените в одобрения КПИП. 
    

 
 Предходната стойност на индикаторите на 

КПИП е представена коректно. 
    

 
 Настоящата стойностите на индикаторите 

отговаря на декларирания напредък в 

изпълнение на КПИП. 

    

 
 Индикаторите за изпълнение на КПИП са 

представени поотделно за всеки избран 

изпълнител. 

    

 
 Предходната стойност на индикаторите на 

комуникационните дейности на Бенефициента е 
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 Елементи за проверка 

 

Подготовка 

и 1-ви 

Контрол 

Експерт - 

заместник 

2-ви Контрол 

Експерт - 

титуляр 

3-ти 

Контрол 

Ръководител 

ЕУП 

4-ти Контрол 

Инспектор от 

отдел 

„Мониторинг “ 

представена коректно. 

 
 Настоящата стойностите на индикаторите на 

комуникационните дейности на Бенефициента 

отговаря на декларирания напредъ  

    

 
 Представена е обобщена информация за 

изпълнените комуникационни дейности по 

проекта. 

    

12 
Технически, финансови и правни проблеми при 

изпълнението на мерките за информация и 

публичност: 

    

 

 Идентифицираните проблеми при изпълнение на 

мерките за информация и публичност на  

проекта и предприетите корективни действия са 

описани. 

    

 

 Извършените проверки на място от УО, с дадени 

препоръки по отношение на изпълнението на 

мерките за информация и публичност, са 

описани: 

o препоръките на УО са изброени; 

o планът за изпълнение на направените 

предписания е представен; 

o отчетът на изпълнението на плана е 

изложен. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Извършените проверки на място от други 

институции с дадени препоръки по отношение 

на изпълнението на мерките за информация и 

публичност, са надлежно описани: 

o препоръките са изброени; 

o планът за изпълнение на направените 

предписания е представен; 

o отчетът на изпълнението на плана е 

изложен. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

13 

Извършените одити, включващи препоръки по 

отношение на мерките за информация и публичност 

на проекта и са описани, в т.ч. отправените 

препоръки. 

    

14 
Отчетът за изпълнение на мерките за информация и 

публичност е изготвен и одобрен от оторизираните 

лица.  

    

15 
Декларация на Изпълнителя е подписана от 

оторизираното лице. 
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16 Приключване на подготовката и първия контрол на:  

 

 

Дата: ......................г.                

 

 
 

Етап 2 - Втори контрол/одобрение: Експерт – титуляр от страна на Бенефициента, отговорен 

за изпълнението на мерките по информация и публичност  

 

 
Документите са получени на:  Дата : _____ / _____ / _______  

    

 
Проверката започната на:   Дата : _____ / ______/ _______  

    

 

17 

Извършва проверката според написаното в 

колона „Втори контрол” 

 

    

 

18 Предаване за преглед/одобрение:  
 

Дата:.................................                                          

                
 

 

Етап 3 - Трети контрол/проверка: Ръководител на Екип за управление на проекта (ЕУП) 

 
 

Документите са получени на:  Дата : _____ / ____ / ______ 
    

 
 

19 

Извършва проверката според написаното в 

колона „Трети контрол” 

 

    

 

 

20 Проверка:  
 

 

Дата:................................                                              

                

 

Етап 4 - Четвърти контрол/проверка: Инспектор от отдел „Мониторинг“, дирекция „Анализ 

на риска и оперативен контрол“ 

 
 

Документите са получени на:  Дата : _____ / ____ / ______ 
    

Име / Длъжност / Подпис  

Име / Длъжност / Подпис 

 

Име / Подпис 
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21 

Извършва проверката според написаното в 

колона „Четвърти контрол” 

 

    

 

 

 

 

22 

Проверка:  
 

 

Дата:................................                                              

                

 

 
Етап 5   Потвърждение от:  Директор на Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” 

Документите са получени на:    Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.  

Проверката е започнала на:   Дата: __ / __ / ___ в __ : __ч.    

1 Контролните дейности по Етапи 1, 2, 3 и 4 са извършени от оторизираните 

експерти 

 

2 Данните в Отчета са коректни  

 Предаване на документите на Ръководителя на ЕУП за архивиране  

                                                                                                                                                                       

Дата:                          Час:      :       .         

                                     

 

Документите са получени от 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари / забележки / препоръки / и др.  

 

№ Име Длъжност Коментари Подпис 

     

Име / Подпис 

 

  

 

Име 

Директор ИПОПТТИ 

 

Подпис 

 Име/ Длъжност/ Подпис 

 



          
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 
15.1.2 

Контролен лист за отчет за изпълнението на мерките за 

информация и публичност на инвестиционен проект, 

финансиран от ОП „Транспорт и транспортна 

инфраструктура” 2014-2020 г. 
Версия:  2 Дата:  Януари 2017 г.  

 

 938 
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Контролен лист за оценка на 
комуникационен план на инвестиционен 
проект, финансиран от ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г. 
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Как да използваме Контролния лист за оценка:        

 Кутийките  отбелязват задължителните места за проверка.  

 Лицата, извършващи проверката, следва да проверят всеки критерий поотделно, като 

маркират съответствието с   в колоната, отговаряща на тяхната длъжност, когато 

оценката за изпълнението на съответния критерии е положителна.  

 В случаите, когато съответния критерии не е изпълнен или не отговаря напълно на 

изискванията, проверяващият трябва да изрази кратко своето становище със забележка или 

коментар.  

 Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на контролния лист, като 

трябва да се отбележат с номер в колоната “Забележки”. 

 Контролният лист за оценка трябва да бъдат подписани от проверяващите лица. 

 

Наименование на проекта  

Наименование на бенефициента  

Наименование на избрания изпълнител на 

СМР
7
 

 

Наименование на избрания 

Консултант/надзор 

 

Приоритетна ос – номер и име  

Период на изпълнение на проекта  

Номер и дата на внасяне на Комуникационния 

план на инвестиционния проект в АПИ  

 

 

Експерт – заместник от страна на Бенефициента, отговорен за изпълнението на мерките по 

информация и публичност 

Име :      

Телефон:  

Email:  

Експерт – титуляр от страна на Бенефициента, отговорен за изпълнението на мерките по 

информация и публичност 

Име :    

Телефон: 

E-mail:  

Ръководител на Екип за управление на проекта (ЕУП) 

Име :    

Телефон: 

E-mail:  

 

 

Етап 1     Първа проверка: Експерт – заместник от страна на Бенефициента, отговорен за 

изпълнението на мерките по информация и публичност. 

Проверката е започната на:   Дата :  ../ ../ 20.. г.               

 

 

                                                 
7 Попълва се наименованието на избрания изпълнител разработил КПИП 
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 Елементи за проверка Първа 

контрола  

Втора 

контрола 

Трета 

Контрола 

Забележка  

№ 

1. Попълнени са всички 

задължителни параметри на КП 

в титулната страница и данните 

са коректни. 

    

2. Съставено е съдържание на КП.     

3. Представено е кратко описание 

на проекта.   

    

4. Цели:     

4.1. Подчертаване на ролята на 

Общността за изпълнението на 

проекта. 

    

4.2. Информиране за източника на 

европейско съфинансиране 

/наименование на фонда/. 

    

4.3. Информиране, че проекта е 

финансиран чрез ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура”. 

    

4.4. Целта за публичност и прозрачност 

е включена. 

    

4.5. Целите са ясно формулирани и 

описани. 

    

5. Идентифицирани са следните 

целеви групи: 

    

5.1. Широка общественост.     

5.2. Населението в региона, на чиято 

територия се изгражда 

инфраструктурния обект. 

    

5.3. Представителите на средствата за 

масово осведомяване. 

    

5.4. Другите идентифицирани целеви 

групи са релеванти по отношение 

на проекта. 

    

6. Комуникационна стратегия:     
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6.1. Описани са комуникационните 

канали. 

    

6.2. Описани са комуникационните 

инструменти. 

    

6.3. Избраните комуникационни 

канали и инструменти са 

подходящи за достигане на 

съответните целеви групи. 

    

7. План за действие и 

комуникационни  дейности: 

    

7.1. Предвидена е церемония „първа 

копка” за откриване на обекта. 

    

7.2. Предвидена е церемония за 

официално откриване на обекта. 

    

7.3. Предвидено е монтиране на 

информационни билбордове в 

периода на изграждане . 

    

7.4. Предвидено е монтиране на 

постоянни обяснителни табели в 

рамките на до 3 месеца след 

приключване на обекта. 

    

7.5. Публикуване на информация за 

обекта на интернет страницата на 

избрания изпълнител. 

    

7.6. Всички предвидени дейности са 

отразени коректно и 

последователно в медийния план, 

таблица Приложение №1. 

    

7.7. Заложените дейности са 

изпълними и са съобразени със 

спецификата на проекта. 

    

7.8. В приложение № 1 са 

диференцирани каналите, 

инструментите и мерките 

(дейностите) спрямо отделните 

целеви групи. 

    

7.9. Разработен е времеви график на 

дейностите в приложение № 2 и е 

отразено, че мерките за 

информация и публичност 
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покриват целия период на 

изпълнение на проекта и са добре 

балансирани. 

8. Индикативен бюджет и 

количествени индикатори: 

    

8.1. Разработени са измерими 

количествени индикатори и са 

посочени в приложения № 1 и №2. 

    

8.2. Представен е индикативен бюджет 

и същия не надвишава планирания 

бюджет по информация и 

публичност по проекта. 

    

8.3. Избраните комуникационни 

канали и инструменти са 

подходящи за достигане на целите 

и съответните целеви групи и са 

съобразени с наличния финансов 

ресурс. 

    

9. Предвидени са правила за 

допускане до мястото за 

изпълнение на операциите. 

    

10. Определено е административно 

звено/ експерт, отговорен за 

изпълнение на КП. 

    

11. Предвидени са наблюдение и 

отчетност  за изпълнението. 

    

12. КПИП е надлежно подпечатан и 

подписан от отговорните лица. 

    

13. КПИП е съгласуван от 

отговорното лице от страна на 

Консултанта на проекта. 

    

 

14. 

Приключване на  първата проверка на:  

 

 

Дата: .../……/ 20….г.                 

 

 

 

Име / Длъжност / Подпис  
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Втора проверка: Експерт – титуляр от страна на Бенефициента, отговорен за изпълнението 

на мерките по информация и публичност. 

 

Проверка е започната на:             Дата : …/ …… / 20… г.               

 

15. 

Приключване на втората проверка на:  

 

 

Дата: …../.…../ 20… г.                 

 

 

 

 

Трета проверка: Ръководител на Екип за управление на проекта (ЕУП). 

 

Проверка е започната на:             Дата : …/ …… / 20… г.               

 

16. 

Приключване на трета проверка на:  

 

 

Дата: …../.…../ 20… г.                 

 

 

 

Съгласуване: Директор дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020”  

 
Документите са получени на:  Дата : __ / __ / ___  

    

 

 

 

 

17. 

Съгласуване:  
 

Дата: …../.…../ 20… г.                 

                                         

                

 

 

 

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ПОЯСНЕНИЯ : 

 

 

№ 

 

КОМЕНТАРИ 

ИМЕ  

ПОДПИС 

Име / Длъжност / Подпис  

Име / Длъжност / Подпис  

Име  

Директор дирекция ИПОПТТИ 

2014-2020 /  

Подпис 

 

 

  

 

Име / Длъжност / Подпис  



          
Агенция “Пътна 

инфраструктура” 

 Приложение 
15.1.3 

Контролен лист за оценка на комуникационен план на 

инвестиционен проект, финансиран от ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. 
Версия:  2 Дата:  Януари 2017 г.  

 

 945 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


